
 

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült a FRITTMANN TESTVÉREK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (6230 Soltvadkert, Eötvös u. 5.), mint ajánlatkérő által a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint, a 

„Borkezelő üzemépület építése és napelem telepítése két önállóan megajánlható 

részben a Frittmann Testvérek Kft. részére a VP3-4.2.2-16 azonosító számú Projekt 

keretében.” tárgyában, a Kbt. 115.§ alapján, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, közvetlen 

ajánlattételi felhívás megküldésével induló közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok 

bontásáról. 

 

Időpont:  2018. Február 16. 12:00 óra 

Helyszín: Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda 

(1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. fszt. 2.) 

Jelen vannak:  

 

Ajánlatkérő képviseletében: 

Dr. Horváth Balázs András 

 

Ajánlattevők képviseletében: 

 Ajánlattevő képviseletében nincs jelenlévő 

 

 

Ajánlatkérő ismerteti, hogy a Kbt. 115. § szerint lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárásban 

ajánlattételi felhívást küldött meg a jogszabályi kötelezettségének eleget téve öt (5) 

gazdasági szereplő részére, melyek a következők: 

 

1. Hun-Bau Holding Kft. (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 9. 2. em. 1.) 

2. MD Építő Kft. (6200 Kiskőrös, Szabadkai utca 6.) 

3. Bezsenyi László e.v. (6230 Soltvadkert, Kossuth u 1-3.) 

4. Maxbeton Kft. (6230 Soltvadkert, Szőlő utca 138.) 

5. Lép-Tető Kft. (6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 50.) 

 

 

 

Ajánlatkérő megállapítja, hogy az előírt ajánlattételi határidő lejártáig négy (4) 
ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. 
 
 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárás 
becsült értéke és fedezete nettó 184.862.232 HUF, melyből az 
 

1. rész: 169.628.202 HUF 
2. rész: 15.234.030 HUF 

 
 
 
A fenti tájékoztatást követően az ajánlatkérő képviselője az ajánlatokat tartalmazó zárt, 
sértetlen csomagolásokat felbontja, és a jelentkezések eredeti példányához csatolt 
felolvasólap alapján ismerteti az ajánlattevők nevét, székhelyét és a bírálat részét képező 
számszerűsíthető adatokat: 
 
 



 

 
1. 
Ajánlattevő neve: LÉP-TETŐ Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út 50. 
 
 
II. rész 
 

1. A szerződés teljes futamidejére vetített, 

összesített vállalkozói díj (nettó Ft) 
14.508.600 Ft 

2. Jótállás időtartama (hónap) 60 hónap 

3. Környezetvédelmi vállalások teljesítése 
Ajánlattevői 

vállalás (igen/nem) 

Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt megvalósulása 

során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag 

ponyvával fedetten történik. 
igen/nem 

Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra 

között nem végez szállítási feladatokat a 

munkaterületre. 
igen/nem 

Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen 

keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és 

kezelik. 
igen/nem 

Ajánlattevő vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos 

irodai munkák során felhasznált papírok minimum 

50%-ában újrahasznosított papírokat használ.  
igen/nem 

 
 
 
2. 
Ajánlattevő neve: Maxbeton Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 6230 Soltvadkert, Szőlő utca 138. 
 
I. rész 
 

1. A szerződés teljes futamidejére vetített, 

összesített vállalkozói díj (nettó Ft) 
166.755.152 Ft 

2. Jótállás időtartama (hónap) 16 hónap 

3. M2. követelmény szerinti szakember 48 hónapon 

felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap)  
0 hónap 

 
II. rész 
 

1. A szerződés teljes futamidejére vetített, 

összesített vállalkozói díj (nettó Ft) 
…… Ft 

2. Jótállás időtartama (hónap) …… hónap 

3. Környezetvédelmi vállalások teljesítése 
Ajánlattevői 

vállalás (igen/nem) 

Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt megvalósulása 

során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag 
igen 



 

ponyvával fedetten történik. 

Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra 

között nem végez szállítási feladatokat a 

munkaterületre. 
igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen 

keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és 

kezelik. 
igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos 

irodai munkák során felhasznált papírok minimum 

50%-ában újrahasznosított papírokat használ.  
igen 

 
 
 
3. 
Ajánlattevő neve: HUN-BAU HOLDING Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 9. 2. em. 1. 
 
I. rész 
 

1. A szerződés teljes futamidejére vetített, 

összesített vállalkozói díj (nettó Ft) 
173.580.244 Ft 

2. Jótállás időtartama (hónap) 12 hónap 

3. M2. követelmény szerinti szakember 48 hónapon 

felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap)  
0 hónap 

 
II. rész 
 

1. A szerződés teljes futamidejére vetített, 

összesített vállalkozói díj (nettó Ft) 
…… Ft 

2. Jótállás időtartama (hónap) …… hónap 

3. Környezetvédelmi vállalások teljesítése 
Ajánlattevői 

vállalás (igen/nem) 

Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt megvalósulása 

során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag 

ponyvával fedetten történik. 
nem 

Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra 

között nem végez szállítási feladatokat a 

munkaterületre. 
nem 

Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen 

keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és 

kezelik. 
nem 

Ajánlattevő vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos 

irodai munkák során felhasznált papírok minimum 

50%-ában újrahasznosított papírokat használ.  
nem 

 
 
 



 

 
4. 
Ajánlattevő neve: FIDO-HELYI Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ajánlattevő székhelye: 6230 Soltvadkert, Ifjúság utca 71. 
 
I. rész 
 

1. A szerződés teljes futamidejére vetített, 

összesített vállalkozói díj (nettó Ft) 
168.436.788 Ft 

2. Jótállás időtartama (hónap) 12 hónap 

3. M2. követelmény szerinti szakember 48 hónapon 

felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap)  
0 hónap 

 
II. rész 
 

1. A szerződés teljes futamidejére vetített, 

összesített vállalkozói díj (nettó Ft) 
…… Ft 

2. Jótállás időtartama (hónap) …… hónap 

3. Környezetvédelmi vállalások teljesítése 
Ajánlattevői 

vállalás (igen/nem) 

Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt megvalósulása 

során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag 

ponyvával fedetten történik. 
nem 

Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra 

között nem végez szállítási feladatokat a 

munkaterületre. 
igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen 

keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és 

kezelik. 
nem 

Ajánlattevő vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos 

irodai munkák során felhasznált papírok minimum 

50%-ában újrahasznosított papírokat használ.  
nem 

 
Ajánlatkérő által ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők között a Fido Helyi Kft. nem 
szerepelt. A Kbt. 115. § (4) bekezdése értelmében az eljárásban kizárólag az ajánlattételre 
felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Jelen eljárásban a Fido Helyi Kft. nem 
került felhívásra, ezért nem tekintjük ajánlattevőnek, így ajánlatát érvénytelennek 
minősítjük. 
 
 
 
 
Ajánlatkérő ezt követően a bontási eljárást lezárta. 
 
 
Budapest, 2018. Február 16. 
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