
 

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

 

amely készült a Koch Borászat Kft. (6445 Borota, V. kerület 5. hrsz 05/22.), mint ajánlatkérő 

által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik 

része szerint, a Kbt. 115. §-ára tekintettel a "Palackos érlelő raktárépület építése a Koch 

Borászat Kft. részére a(z) VP3-4.2.2-16 azonosító számú Projekt keretében” tárgyában 

nemzeti eljárásrendben lefolytatott, közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló 

közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról 

 

Időpont:  2017. július 31. 10:00 óra 

Helyszín: Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda 

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

Jelen vannak:  a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Ajánlatkérő képviseletében: 

dr. Gyöngy Rita 

 

Ajánlattevők képviseletében: 

 Nem jelent meg senki. 

 

Ajánlatkérő megállapítja, hogy az előírt ajánlattételi határidő lejártáig négy (4) ajánlattevő 
nyújtotta be az ajánlatát. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az eljárás 
becsült értéke és fedezete nettó 122 536 623,- Ft. 
 
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja ajánlattevőket, hogy azon 
gazdasági szereplők, akiknek saját kezdeményezésére küldte meg az eljárást megindító 
felhívást: 

 EMEL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6500 Baja, Grauaug Á. U. 2/a); 

 Boskó-Ház Építkezési Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6500 Baja, Szabadság u. 
14.) 

 PSN Építőipari Kft. (7100 Szekszárd, Flórián u. 3.) 

 Modinvest Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39.) 

 Ener-G Zrt. (1106 Budapest, Jászberényi út 24-36.) 
 
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: EMEL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 Ajánlattevő székhelye: 6500 Baja, Grauaug Á. U. 2/a. 

 

1. 1. A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) 122.502.696,- Ft. 

2. A 12.3. M.2. pontja (eljárást megindító felhívás) 
szerinti alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakember többlettapasztalata a kötelezően 
előírt min. 48 hónapot meghaladóan (hónap) 

48 Hónap 

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő)  
 

3 Fő 

4. Jótállás időtartama (hónap) 60 Hónap 

5. Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során Ajánlattevői vállalás 
(igen/nem) 

5.1. Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt megvalósulása 
során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag 

igen    nem 



 

ponyvával fedetten történik. 

5.2. Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra 
között nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre. 

igen    nem 

5.3. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen 
keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és kezelik. 

igen    nem 

5.4. Ajánlattevő vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos 
irodai munkák során felhasznált papírok minimum 50%-
ában újrahasznosított papírokat használ. 

igen    nem 

 
 
2./   Ajánlattevő neve: PSN Építőipari Kft. 
 Ajánlattevő székhelye: 7100 Szekszárd, Flórián u. 3. 

 

2. 1. A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) 151.524.762,- Ft. 

2. A 12.3. M.2. pontja (eljárást megindító felhívás) 
szerinti alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakember többlettapasztalata a kötelezően 
előírt min. 48 hónapot meghaladóan (hónap) 

12 Hónap 

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő)  
 

0 Fő 

4. Jótállás időtartama (hónap) 60 Hónap 

5. Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során Ajánlattevői vállalás 
(igen/nem) 

5.1. Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt megvalósulása 
során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag 
ponyvával fedetten történik. 

igen    nem 

5.2. Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra 
között nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre. 

igen    nem 

5.3. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen 
keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és kezelik. 

igen    nem 

5.4. Ajánlattevő vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos 
irodai munkák során felhasznált papírok minimum 50%-
ában újrahasznosított papírokat használ. 

igen    nem 

 
3./   Ajánlattevő neve: Modinvest Kft. 
 Ajánlattevő székhelye: 6400 Kiskunhalas, Kéve u. 39. 

 

3. 1. A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) 134.705.031,- Ft. 

2. A 12.3. M.2. pontja (eljárást megindító felhívás) 
szerinti alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakember többlettapasztalata a kötelezően 
előírt min. 48 hónapot meghaladóan (hónap) 

72 Hónap 

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő)  
 

1 Fő 

4. Jótállás időtartama (hónap) 60 Hónap 

5. Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során Ajánlattevői vállalás 
(igen/nem) 

5.1. Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt megvalósulása 
során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag 
ponyvával fedetten történik. 

igen    nem 

5.2. Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra 
között nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre. 

igen    nem 

5.3. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen 
keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és kezelik. 

igen    nem 

5.4. Ajánlattevő vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos 
irodai munkák során felhasznált papírok minimum 50%-
ában újrahasznosított papírokat használ. 

igen    nem 

 



 

 
4./   Ajánlattevő neve: Ener-G Zrt. 
 Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. 

 

4. 1. A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) 146.064.428,- Ft. 

2. A 12.3. M.2. pontja (eljárást megindító felhívás) 
szerinti alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott szakember többlettapasztalata a kötelezően 
előírt min. 48 hónapot meghaladóan (hónap) 

0 Hónap 

3. Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása (fő)  
 

1 Fő 

4. Jótállás időtartama (hónap) 60 Hónap 

5. Környezetvédelmi vállalások a teljesítés során Ajánlattevői vállalás 
(igen/nem) 

5.1. Ajánlattevő vállalja, hogy a projekt megvalósulása 
során felmerülő porzó anyagok szállítása kizárólag 
ponyvával fedetten történik. 

igen    nem 

5.2. Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra 
között nem végez szállítási feladatokat a munkaterületre. 

igen    nem 

5.3. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen 
keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik és kezelik. 

igen    nem 

5.4. Ajánlattevő vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos 
irodai munkák során felhasznált papírok minimum 50%-
ában újrahasznosított papírokat használ. 

igen    nem 

 

 
 
Ajánlatkérő ezt követően a bontási eljárást lezárta. 
 
 
Budapest, 2017. július 31. 
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