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J e g y z ő k ö n y v 

 

Tárgy: „Játszótéri eszközök, óvodai játékok, kerti eszközök és egyéb tartozékok szállítása 
és üzembe helyezése” TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében, 
tárgyban a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt. 113. § (1) bekezdése 
szerinti összefoglaló tájékoztatásban meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárás során beérkezett 
ajánlatok bontása 

Időpont:  2018. április 04. 10:00 óra 
  

Helyszín:  Komló Város Önkormányzat 

                        7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 204. sz. tárgyaló terem 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A bontás megkezdése: 10 óra 00 perc a www.pontosido.com weboldal „Budapesti idő” adata 
alapján megállapítva. 
Ajánlatkérő Komló Város Önkormányzat képviseletében Mihalovics Gábor – felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó - üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő 
lejártáig – 2018. április 04. 10:00 óráig – kettő gazdasági szereplő benyújtotta be ajánlatát, az 
eljárást megindító felhívásban meghatározott zárt, sértetlen csomagolásban és az előírt formai 
feltételekkel. 
 
Mihalovics Gábor a Kbt. 113. § (2) bekezdése alapján ismerteti, hogy az Ajánlatkérő az alábbi 
gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást: 
 
1. Gra-fa Press Bt. 
   7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 9/C. 3. em. 3.  
2. Pagát Kft. 
   7623 Pécs, Mártírok útja 17.  
3. Fair Play Trade Kft. 
   1171 Budapest, Lokátor utca 7.  
 
Mihalovics Gábor a Kbt. 68.§ (4) bekezdése alapján az ajánlat felbontása előtt ismerteti, hogy 
jelen eljárás becsült értéke, valamint a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó: 
1. rész tekintetében nettó 12.501.850,- HUF.  
2. rész tekintetében nettó 4.396.378,- HUF.  
3. rész tekintetében nettó 1.957.244,- HUF.  
 
Mihalovics Gábor ezután az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket: 
 
A bontás során a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti adatokat, azaz az Ajánlattevő nevét, címét 
(székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat ismerteti, melyek az 
értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 
 
A Kbt. 68.§ (3) bekezdésének rendelkezései szerint, amennyiben valamely, a bontási eljáráson 
jelen lévő személy kéri, az ajánlatok ismertetését követően ajánlatkérő azonnal lehetővé teszi a 
felolvasólapba történő betekintést valamennyi ajánlat tekintetében. 
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I. Ajánlattevő 
Mihalovics Gábor megkezdi az első ajánlati csomag bontását. A csomagolás felbontása után 
megállapítja, hogy az ajánlati csomag 1 db eredeti ajánlatot és a CD adathordozót tartalmazza. Az 
eredeti példány a dokumentációban meghatározott formai követelménynek megfelelően 
összefűzve került benyújtásra. Mihalovics Gábor ezt követően ismerteti a Felolvasólapon 
szereplő adatokat, melyek a következők: 
 

1. Ajánlattevő adatai:  

Adatai Önálló ajánlattevő 

Megnevezése: GRA-FA PRESS Humánszolgáltató és Művészeti Betéti 
Társaság 

Székhely/lakcím:  7633 Pécs, Esztergár L. u. 9/C. 3. em. 3. 

Postai cím: 7633 Pécs, Esztergár L. u. 9/C. 3. em. 3. 

Telefon: 06 72/253-160 

Telefax: 06 72/253-160 

E-mail: grafapress@gmail.com 

Adószám: 20783941-2-02 

Meghatalmazott képviselő, 
aláíró, személy neve: 

Tóth Attila 

Kapcsolattartó személy neve Tóth Attila 

 
2. Ajánlattétel tárgya: 
 
1. rész: Játszótéri eszközök szállítása és üzembe helyezése TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 

azonosítószámú pályázat keretében. 
 
3.  Ajánlat: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 11.691.000 HUF 

A vállalt jótállás mértéke hónapban megadva 
(min. 12 hónap, max. 24 hónap) 

[18] hónap 

 
 
3. rész: Kerti eszközök és egyéb tartozékok szállítása és üzembe helyezése TOP-1.4.1-15-

BA1-2016-00011 azonosítószámú pályázat keretében. 
 
3.  Ajánlat: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 
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Értékelési szempont Ajánlat 

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 2.284.808 HUF 

A vállalt jótállás mértéke hónapban megadva 
(min. 12 hónap, max. 24 hónap) 

[18] hónap 

 
 
II. Ajánlattevő 
Mihalovics Gábor megkezdi a második ajánlati csomag bontását. A csomagolás felbontása után 
megállapítja, hogy az ajánlati csomag 1 db eredeti ajánlatot és a CD adathordozót tartalmazza. Az 
eredeti példány a dokumentációban meghatározott formai követelménynek megfelelően 
összefűzve került benyújtásra. Mihalovics Gábor ezt követően ismerteti a Felolvasólapon 
szereplő adatokat, melyek a következők: 
 

1. Ajánlattevő adatai:  

Adatai Önálló ajánlattevő 

Megnevezése: Fair Play Trade Kft 

Székhely/lakcím:  1171 Budapest, Lokátor utca 7. 

Postai cím: 1171 Budapest, Lokátor utca 7. 

Telefon: 06-1-329-0462 

Telefax: 06-1-329-0462 

E-mail: csekemate@fairplaytrade.hu 

Adószám: 12630020-2-42 

Meghatalmazott képviselő, 
aláíró, személy neve: 

Cseke Máté András 

Kapcsolattartó személy neve Cseke Máté András 

 
2. Ajánlattétel tárgya: 
 
1. rész: Játszótéri eszközök szállítása és üzembe helyezése TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 

azonosítószámú pályázat keretében. 
 
3.  Ajánlat: 
 

Értékelési szempont Ajánlat 

Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 14.065.500 HUF 

A vállalt jótállás mértéke hónapban megadva 
(min. 12 hónap, max. 24 hónap) 

[24] hónap 

 






