
JEGYZŐKÖNYV 

                                                             ajánlatok bontása 
 
Eljárás megnevezése: Vállalkozási szerződés a „Középületek kiemelt 

épületenergetikai fejlesztései” c. KEHOP-5.2.2. azonosító 
számú pályázati felhívás keretében a 8000 Székesfehérvár, 
Mátyás király körút 6. (hrsz.: 198/1) alatti létesítmény 
energetikai fejlesztésére  

Ajánlatkérő neve, címe:  Fejér Megyei Kormányhivatal, 8000 Székesfehérvár, Szent István 
tér 9. 

Bontás időpontja:  2017. június 15. 10:00 óra 
Bontás helyszíne: 1196 Budapest, Fő u. 164. 
Jelen vannak: az ajánlatok bontásán kizárólag a jegyzőkönyvet aláíró személy vett 

részt, így külön jelenléti ív nem készült  
 
 
Az ajánlatkérő megbízásából eljáró ismerteti, hogy az ajánlattételi felhívásban megadott 
ajánlattételi határidőig 3 darab csomagot nyújtottak be. 
 
Majd az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen csomagokat felbontja, és a Kbt. 62. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően ismerteti az alábbiakat: 
 
 
Ajánlattevő neve:  EUDEAL PLUSZ KFT. 
Székhelye:    8000 Székesfehérvár, Nagykárolyi u. 31. 
Számszerűsíthető adatok amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek: 

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft 
(előny a kevesebb) 

71.708.160 Ft 

Jótállási idő az elvégzett munkára min. 24 
hónap max 60 hónap (előny a több) 

36 hónap 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (abszolút értékelés - igen/nem) 

igen 

 
 
Ajánlattevő neve:   FEHÉRÉP KFT. 
Székhelye:     8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13. 
a közös ajánlattevők vezető tagja, és 
Ajánlattevő neve:   FEHÉR VAGYONKEZELŐ ZRT. 
Székhelye:     8000 Székesfehérvár, Budai út 139. 
Számszerűsíthető adatok amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek: 

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft 
(előny a kevesebb) 

82 245 345 Ft 

Jótállási idő az elvégzett munkára min. 24 
hónap max 60 hónap (előny a több) 

24 hónap 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (abszolút értékelés - igen/nem) 

igen 

 
 
 
 



Ajánlattevő neve:  Pretz-Mozaik Kft. 
Székhelye:    8000 Székesfehérvár, Zobori u. 14. 
Számszerűsíthető adatok amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek: 

Ajánlati nettó ár (egyösszegű átalányár) Ft 
(előny a kevesebb) 

78.257.103 Ft 

Jótállási idő az elvégzett munkára min. 24 
hónap max 60 hónap (előny a több) 

24 hónap 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 
alkalmazása (abszolút értékelés - igen/nem) 

nem 

 
 
Ajánlatkérő nevében eljáró ismerteti, hogy a Kbt. 68. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a 
bontási eljárásról készített jegyzőkönyv másolatát minden ajánlattevőnek legkésőbb a bontástól 
számított 5 napon belül megküldi. 
 
Tekintettel arra, hogy a bontással kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő nevében 
eljáró 10 óra 05 perckor befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást. 
 
 

kmf. 
 

 

ajánlatkérő nevében eljáró 
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