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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

 
Tárgy: Újhartyán Község Önkormányzat, mint ajánlatkérő által KÉ- 20160/2009 számon indított 
„Újhartyán település szilárd burkolatú, Monori u. f elújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
bontása. 
 
Időpont:  2009. október 27.    11 óra. 
 
Helyszín: Újhartyán Polgármesteri Hivatal, Nagyterem 
  2367 Újhartyán, Fő u. 21. 
 
Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
1. KÖZ-Pálya Közbeszerzési és Pályázati Tanácsadó Kft ügyvezetője Göndör Gábor, az 

ajánlatkérő lebonyolítója, Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó köszöntötte a megjelenteket, 
ismertette a közbeszerzési törvény előírásait az ajánlatok bontása során követendő eljárásra 
vonatkozóan: 
Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor - az Ajánlatkér ő és az 
Ajánlattevők képviselőinek jelenlétében (a Kbt. 80.§ (2) bekezdésében foglalt szerint:  

 
(1) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell 

megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem 
kerül. 

 
(2) Az ajánlatok felbontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott 

személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen. 

 
(3) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 

valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján 
értékelésre kerülnek. 

 
(4) Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, 

amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek. 
 

 kerül sor. 
 
 
2. Megállapította, hogy a beadási határidőig 1  ajánlat érkezett az ajánlatkérőhöz. Az ajánlat 

bontatlan és a címzése az ajánlati felhívásnak megfelel. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 
ajánlat felbontásakor csak az ajánlattevő nevét, székhelyét, az felolvasólapon feltüntetett 
adatokat ismerteti. Az ajánlat további formai, tartalmi értékelésére később kerül sor. 

 
 
3. A tájékoztatást követően az ajánlat felbontására kerül sor, melyek a következők : 
 

1.  
• az Ajánlattevő  neve: ALPINE Hungaria Építő Kft. 
 
• az Ajánlattevő  székhelye: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 

 
• Ajánlattevő telefon száma: 06-1/666-75-00 

 
 fax száma: 06-1/666-75-20 
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email címe: peter.farkas@alpineepito.hu 
 

• Kapcsolattartó személy neve: Farkas Péter 
pontos címe: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. 
telefonszáma: 06-1/666-75-21 

 
• Ajánlat tárgya, amire az ajánlat vonatkozik: Újhartyán település szilárd burkolatú, 

Monori u. felújítása 
• Egyösszegű ajánlati ár (vállalkozói díj) nettósan: 32.800.938.-Ft+ áfa 

 
• Jótállás időtartama (hónap): 12 hónap 

 
• Késedelmi kötbér (Ft/nap):    500.000.-Ft/nap 

 
• Fizetési határidő (nap): 31 nap 
 
• Az Ajánlattevő Kkv. Szerinti minősítése: középvállalkozás 

 
 
 
Göndör Gábor megköszönte a részvételt, és tájékoztatta az ajánlattevőt, hogy az ajánlat bontásáról a 
jegyzőkönyvet az ajánlattevő részére 5 napon belül telefaxon eljuttatja. 
 
 

Kmf. 
 
 
         


