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BUDAPEST 
                          

ügyvéd 

D R .  D A G O N Y A  A N D R Á S  
felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó 
 európai uniós szakjogász 

 1137 Budapest XIII. kerület Újpesti rakpart 7. VI. emelet 34.  
Telefon: (+36) 30 431 93 03; E-mail: drdagonyaa@t-email.hu  

Honlap: www.drdagonya.hu  

 
„A TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Öskün” című 

projekt keretében épületegyüttes átalakítása nappali ellátást szolgáló idősek 
klubhelyisége, valamint mozgássérült klubhelyiség létrehozásával” tárgyú, 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. § (1) 
bekezdése alapján kiírt közbeszerzési eljárás 

 
Bontási jegyzőkönyv 

  
Készült: 2018. január 16. 12.00 óra, Öskü Község Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal 

8191 Öskü, Szabadság tér 1.   
 
Tárgy: „A TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Öskün” című projekt 
keretében épületegyüttes átalakítása nappali ellátást szolgáló idősek klubhelyisége, valamint 
mozgássérült klubhelyiség létrehozásával” tárgyú, közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírt közbeszerzési eljárásban  
    
Jelen vannak: 

• dr. Dagonya András Szabolcs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

• más személyek a jelenléti ív szerint 
 
Ajánlatkérő nevében a bontási eljárás vezetője köszönti a megjelenteket és bemutatja az ajánlatok 
bontásakor eljáró személyeket. Ismerteti, hogy Ajánlatkérő Öskü Község Önkormányzata 2018. 
január 04. napján ajánlattételi felhívását öt ajánlattevőnek közvetlenül megküldte.   
Megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig, a jelen bontási eljárás megkezdéséig, azaz 
2018. január 16. 12.00 óráig 2 ajánlattevő adta be ajánlatát. 
A fenti tájékoztatást követően a bontási eljárás vezetője az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen 
csomagokat felbontja és - a Kbt. 68.§-ában foglalt rendelkezés alapján – ismerteti az alábbi 
adatokat: 
 

Ajánlattevő Neve: N.S.B. Magyarország Kft. 
 

 Kapcsolattartó 
neve: 
Email cím: 
Fax szám: 

Bán István 
 
nsb@nsbhungary.hu  
- 

 Székhely: 2900 Komárom, Barcza u. 5. 

Ajánlati ár nettó 39 228 217 Ft + ÁFA 

Nyílászáró szerkezetekre 
vállalt jótállás időtartama 
(min. 60 hónap és max. 
120 hónap) 

60 hónap 
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Vakolatokra, 
burkolatokra, 
felületképzésekre vállalt 
jótállás időtartama 
(min. 60 hónap és max. 
120 hónap) 

60 hónap 

 

Ajánlattevő Neve: PÁLINKÁS BAU KFT. 
 

 Kapcsolattartó 
neve: 
Email cím: 
Fax szám: 

Pálinkás Attila 
 
palinkasbaukft@gmail.com  
- 

 Székhely: 1153 Budapest, Bethlen G. u. 111/B 

Ajánlati ár nettó 38 344 287 Ft + ÁFA 

Nyílászáró szerkezetekre 
vállalt jótállás időtartama 
(min. 60 hónap és max. 
120 hónap) 

60 hónap 

Vakolatokra, 
burkolatokra, 
felületképzésekre vállalt 
jótállás időtartama 
(min. 60 hónap és max. 
120 hónap) 

60 hónap 

 

Az ajánlatok érvényesség szempontjából átvizsgálásra, majd értékelésre kerülnek.  
A Kbt. 68.§-ában foglaltak szerint a bontási eljárásról készített jegyzőkönyv öt napon belül 
valamennyi ajánlattevő számára megküldésre kerül.  

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője befejezettnek 
nyilvánítja a bontással kapcsolatos eljárást 2018. január 16. 12 óra 15 perckor. 
 

K.m.f. 
 

 
………………………… 
dr. Dagonya András Szabolcs 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
lajstromszám: 00408 

 


