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Jegyzőkönyv az ajánlatok bontásáról 

 

Készült: 2017. december 04-én 11.00 órakor, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.AK01943), mint ajánlatkérő által indított „Szociális 

alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése TOP-6.6.2-15-DU1-2016-

00001”tárgyában lefolytatásra kerülő, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárásban benyújtott ajánlatok bontásakor, az Ajánlatkérő képviseletében eljáró IGLU LTP 

Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 39. II/15.) szám alatti irodahelyiségében. 

 

Jelen vannak:Ajánlatkérő részéről:Ignácz Edit, ügyvezető; ajánlattevők részérőlnem jelent meg 

senki. 

 

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2017. december 04-

én 11.00 órakor lejárt. Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok bontását a határidő lejártakor 

megkezdi. A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáigösszesen 6 

ajánlattevő nyújtott be, összesen 14 db ajánlatot. 

 

A jelen közbeszerzés tárgya: 

 

„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése TOP-6.6.2-15-DU1-2016-

00001”  
 

1. rész 

 

2400 Dunaújváros, Bartók Béla u. 6/B szám alatti Útkeresés Segítő Szolgálat épületének 

felújítása 

 

2. rész 

 

2400 Dunaújváros, Batsányi u. 15/A. szám alatti Öregek Napközi Otthona épületének felújítása 

 

3. rész 

 

2400 Dunaújváros, Magyar u. 32. szám alatti Idősek Otthona épületének felújítása 

 

Ajánlatkérő képviselője a benyújtott ajánlatok felontását megelőzően kihirdeti a 

rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét: 

 

„Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése TOP-6.6.2-15-DU1-2016-

00001”  
 

1. rész 

 

2400 Dunaújváros, Bartók Béla u. 6/B szám alatti Útkeresés Segítő Szolgálat épületének 

felújítása: nettó 58.267.717.-Ft. 

 

2. rész 

 

2400 Dunaújváros, Batsányi u. 15/A. szám alatti Öregek Napközi Otthona épületének 

felújítása: nettó 30.251.969.-Ft. 
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3. rész 

 

2400 Dunaújváros, Magyar u. 32. szám alatti Idősek Otthona épületének felújítása: nettó 

32.897.638.-Ft. 

 

Ezt követően ajánlatkérő képviselője megkezdi a benyújtott ajánlatok bontását. 

 

Benyújtott ajánlatok: 

 

1. ajánlat 

 

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban nyújtották be. A csomagolást felbontva 

megállapítható, hogy az ajánlat egy papír alapú példányban, három darab elektronikus 

adathordozóval került benyújtásra. 

 

Ajánlattevő neve: Debév Generál Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 4030 Debrecen, Sőrés utca 19. 

Telefonszáma: 

 
06 70/420 88 83 

Telefax száma: 

 
- 

E-mail címe: 

 
debevgeneralkft@gmail.com 

A cég cégjegyzék száma: 

 
09-09-018745 

Adószáma: 

 
22622110-2-09 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

személy neve és telefonszáma: 
Simon Albert, tel: 06 70/420 88 83 

A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax 

száma: 
- 

A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail 

címe 
debevgeneralkft@gmail.com 

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

1. rész 

 

  

Egyösszegű fix Nettóajánlatiár (átalányár)   

79 120 585 Ft 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 

0,5%/nap. 

2% nap 
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2. rész 

 

Egyösszegű fix Nettóajánlatiár (átalányár)  40 997 609.-Ft 

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 

0,5%/nap. 

2% nap 

 

 

3. rész 

 

Egyösszegű fix Nettóajánlatiár (átalányár)  55492976.-Ft 

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 

0,5%/nap. 

                                                    2% nap 

 

Az ajánlatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 

 

2. ajánlat 

 

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban nyújtották be. A csomagolást felbontva 

megállapítható, hogy az ajánlat egy papír alapú példányban,három darab elektronikus 

adathordozóval került benyújtásra. 

 

Ajánlattevő neve: Duna Komplex Bau Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1063 Budapest, Szinyei M. u. 10. 

Telefonszáma: 

 
06-70-301-00-31 

Telefax száma: 

 
06-25-409-705 

E-mail címe: 

 
dunakomplex@gmail.com 

A cég cégjegyzék száma: 

 
01-09-979322 

Adószáma: 

 
23815300-2-42 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

személy neve és telefonszáma: 
Kerek Sándor 

A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax 

száma: 
06-25-409-705 

A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail 

címe 
dunakomplex@gmail.com 
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Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

2. rész 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár (átalányár)  49.720.933,-Ft 

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 

0,5%/nap. 

1 % / nap 

 

 

3. rész 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár (átalányár)  68.471.656,-Ft 

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 

0,5%/nap. 

1 % / nap 

 

Az ajánlatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 

 

 

3. ajánlat 

 

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban nyújtották be. A csomagolást felbontva 

megállapítható, hogy az ajánlat egy papír alapú példányban,három darab elektronikus 

adathordozóval került benyújtásra. 

 

Ajánlattevő neve: Brivi-Szer Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2428 Kisapostag, Hársfa Köz 1. 

Telefonszáma: 

 
0620/458-85-89 

Telefax száma: 

 
- 

E-mail címe: 

 

 

info@brivi-szer.hu 

 

A cég cégjegyzék száma: 

 
07-09-013098 

Adószáma: 

 
13959605-2-07 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

személy neve és telefonszáma: 
Törjék Szilveszter tel.: 0620/458-85-89 
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A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax 

száma: 
- 

A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail 

címe 
info@brivi-szer.hu 

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

1. rész 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár 

(átalányár)  

1.rész:2400 Dunaújváros, Bartók Béla u. 

6/B szám alatti Útkeresés Segítő Szolgálat 

épületének felújítása 

 

1.rész: 63 144 404 Ft+ Áfa 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a 

nettó ellenérték %-ában megadva, de 

legalább 0,5%/nap. 

 

1%/nap 

 

 

2. rész 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár 

(átalányár)  

2.rész:2400 Dunaújváros, Batsányi u. 

15/A. szám alatti Öregek Napközi Otthona 

épületének felújítása 

 

1.rész: 35 099 048 Ft+ Áfa 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a 

nettó ellenérték %-ában megadva, de 

legalább 0,5%/nap. 

 

1%/nap 

 

3. rész 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár 

(átalányár)  

3.rész:2400 Dunaújváros, Magyar út 32. 

szám alatti Idősek otthona épületének 

felújítása 

 

1.rész: 43 748 582 Ft+ Áfa 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a 

nettó ellenérték %-ában megadva, de 

legalább 0,5%/nap. 

 

1%/nap 
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Az ajánlatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 

 

4. ajánlat 

 

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban nyújtották be. A csomagolást felbontva 

megállapítható, hogy az ajánlat egy papír alapú példányban,három darab elektronikus 

adathordozóval került benyújtásra. 

 

Ajánlattevő neve: Baurex-T Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2400 Dunaújváros, Barátság út 5. fszt. 1. 

Telefonszáma: 

 
+3625/500-015 

Telefax száma: 

 
+3625/500-015 

E-mail címe: 

 
baurex-t@baurex-t.hu 

A cég cégjegyzék száma: 

 
07 09 004024 

Adószáma: 

 
11117320-2-07 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

személy neve és telefonszáma: 
id. Tassó József, +3630/9495-597 

A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax 

száma: 
+3625/500-015 

A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail 

címe 
baurex-t@baurex-t.hu 

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

2. rész 

 

 Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár 

(átalányár)  

40.039.269,-Ft 

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 

0,5%/nap. 

2%/nap 

 

Az ajánlatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 

 

5. ajánlat 

 

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban nyújtották be. A csomagolást felbontva 

megállapítható, hogy az ajánlat egy papír alapú példányban,egy darab elektronikus 

adathordozóval került benyújtásra. 
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Ajánlattevő neve: BAJKOR 24 Bt. 

Ajánlattevő székhelye: 2400 Dunaújváros, Arany János u. 26. 

Telefonszáma: 

 
06 25 434-358 

Telefax száma: 

 
06 25 434-358 

E-mail címe: 

 
bajkor@bajkor.hu 

A cég cégjegyzék száma: 

 
07-06-011909 

Adószáma: 

 
21539745-2-07 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

személy neve és telefonszáma: 
Abughaush Anita  06 30 500-6795 

A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax 

száma: 
06 25 434-358 

A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail 

címe 
bajkor@bajkor.hu 

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

1. rész 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár (átalányár)  57 700 978.-Ft 

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 

0,5%/nap. 

0,5 % / nap 

 

2. rész 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár (átalányár)  27 932 938.-Ft 

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 

0,5%/nap. 

0,5 % / nap 
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3. rész 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár (átalányár)  42 409 546.-Ft 

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 

0,5%/nap. 

0,5 % / nap 

 

Az ajánlatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 

 

6. ajánlat 

 

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban nyújtották be. A csomagolást felbontva 

megállapítható, hogy az ajánlat egy papír alapú példányban,egy darab elektronikus 

adathordozóval került benyújtásra. 

 

Ajánlattevő neve: V-BAU ’56 Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2421 Nagyvenyim, Földvári út 77. 

Telefonszáma: 

 
06 20 223 1881 

Telefax száma: 

 
06 25 259-079 

E-mail címe: 

 
v.bau.ing@gmail.com 

A cég cégjegyzék száma: 

 
07-09-009015 

Adószáma: 

 
12931613-2-07 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

személy neve és telefonszáma: 
Varga Attila 06 20 223 1881 

A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax 

száma: 
06 25 259-079 

A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail 

címe 
v.bau.ing@gmail.com 
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Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

1. rész 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár (átalányár)  62.923.238,- Ft 

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 

0,5%/nap. 

0,5%/nap 

 

 

 

2. rész 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár (átalányár)  31.486.251,- Ft 

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a nettó 

ellenérték %-ában megadva, de legalább 

0,5%/nap. 

0,5%/nap 

 

Az ajánlatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 

 

Az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatok bontási eljárása és a keletkezett jegyzőkönyv 

lezárva 2017. december 04-én 11.38 perckor. 

 

Kmf. 

 

 

 
 

 

Ellenjegyezte: 

 

 


