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Bontási jegyzőkönyv 

 
„Az ösküi Vadrózsa Ipari Zóna iparterület kialakítása” című, TOP-1.1.1-16-VE1-2017-

00005 azonosítószámú projekt keretében építési beruházás tervezése és 
kivitelezése tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírt közbeszerzési eljárás 

 
 

  
Készült: 2018. április 04. 12.00 óra, Öskü Község Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal 
8191 Öskü, Szabadság tér 1.   
 
Tárgy: „Az ösküi Vadrózsa Ipari Zóna iparterület kialakítása” című, TOP-1.1.1-16-VE1-2017-00005 
azonosítószámú projekt keretében építési beruházás tervezése és kivitelezése 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. 
március 14. napján ajánlattételi felhívását öt ajánlattevőnek közvetlenül megküldte.   
Megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig, a jelen bontási eljárás megkezdéséig, azaz 
2018. április 4. 12.00 óráig 3 ajánlattevő adta be ajánlatát. 
A fenti tájékoztatást követően a bontási eljárás vezetője az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen, 
cégjelzés nélküli csomagokat felbontja és - a Kbt. 68.§-ában foglalt rendelkezés alapján – ismerteti 
az alábbi adatokat: 
 

Ajánlattevő Neve: BAUMEISTER Kft. 
 

 Kapcsolattartó 
neve: 
Email cím: 
Fax szám: 

Németh Károly 
 
iroda@baumeister.hu  
06 88 561 496 

 Székhely: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 8. 

Ajánlati ár nettó 314 234 560 Ft + ÁFA 

Vállalt jótállás időtartama 
(min. 24 hónap és max. 60 
hónap) 

24 hónap 

A teljesítésben részt vevő 
tervezői személyi állomány 
szakmai gyakorlata 
KÉ-K - Közúti építmények 
tervezése (max. 5 db) 
 

 
 
 
5 db 
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VZ-TEL - Települési 
víziközmű tervezése (max. 5 
db) 

 
5 db 

 

Ajánlattevő Neve: Practical Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. 
 

 Kapcsolattartó 
neve: 
Email cím: 
Fax szám: 

Szabó Róbert 
 
info@practical.hu  
06 88 576 128 

 Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 26. 

Ajánlati ár nettó 261 605 360 Ft + ÁFA 

Vállalt jótállás időtartama 
(min. 24 hónap és max. 60 
hónap) 

60 hónap 

A teljesítésben részt vevő 
tervezői személyi állomány 
szakmai gyakorlata 
KÉ-K - Közúti építmények 
tervezése (max. 5 db) 
 
VZ-TEL - Települési 
víziközmű tervezése (max. 5 
db) 

 
 
 
50 db 
 
 
 
30 db 

 

Ajánlattevő Neve: VeszprémBer Zrt. 
 

 Kapcsolattartó 
neve: 
Email cím: 
Fax szám: 

Takácsné dr. Kovács Éva 
 
titkarsag@veszprember.hu  
06 88 424 883 

 Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A. 

Ajánlati ár nettó 303 807 509 Ft + ÁFA 

Vállalt jótállás időtartama 
(min. 24 hónap és max. 60 
hónap) 

24 hónap 

A teljesítésben részt vevő 
tervezői személyi állomány 
szakmai gyakorlata 
KÉ-K - Közúti építmények 
tervezése (max. 5 db) 
 
VZ-TEL - Települési 
víziközmű tervezése (max. 5 
db) 

 
 
 
5 db 
 
 
 
5 db 

 

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.  
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Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője befejezettnek 
nyilvánítja a bontással kapcsolatos eljárást 2018. április 04. 12 óra 15 perckor. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Dagonya András 
            felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

          lajstromszám: 408 
 


