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Uniós értékhatár alatti Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

beérkezett ajánlatok bontási jegyzőkönyve 

 

 

Készült: 2017. év szeptember 20. napján 12 óra 00 perc kezdettel, Gyenesdiás Nagyközség 

Önkormányzata (8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.), mint ajánlatkérő székhelyének hivatalos 

helyiségében, „Napelemek elhelyezése Gyenesdiás Nagyközség középületein” tárgyában 

megindított uniós értékhatár alatti Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

a benyújtott ajánlatok bontásakor. 

 

 

Jelen vannak: ajánlatkérő képviseletében: a mellékelt jelenléti ív szerint 

ajánlattevők a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Az ajánlatkérő megbízottja köszönti a megjelenteket, és felkéri Őket, hogy a jelenléti ívet aláírni 

szíveskedjenek. 

 

 

Az ajánlatkérő megbízottja ismerteti, hogy a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 

„Napelemek elhelyezése Gyenesdiás Nagyközség középületein” tárgyában hirdetmény és 

tárgyalás nélküli eljárást indított 2017. szeptember 4. napján az ajánlattételi felhívás és a 

dokumentáció öt ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével. 

 

 

A meghívott ajánlattevők neve és címe: 

1. Solener Hungary Kft. 8825 Pat, Fő u. 105.  

2. E-Solar Energia Kft. 8800 Nagykanizsa, Petőfi u 1. 

3. Polytechnic-Light Kft. 2117 Isaszeg, Hunyadi u. 2/A. 

4. Murainvest Kft. 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 8. 

5. W+W Napenergia Kft. 7800 Siklós, Tenkes u. 10. 

 

 

Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő 

lejártáig, azaz 2017. év szeptember 20. napján 12 óra 00 percig 2 db ajánlatot nyújtottak be. 

 

 

A fenti tájékoztatást követően az ajánlatkérő megbízottja az ajánlatokat tartalmazó borítékokat 

érkezésük sorrendjében felbontja, és - a Kbt. 68. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés 

alapján - ismerteti az alábbi adatokat: 

 

 

1. A benyújtott ajánlat csomagolása sértetlen, a kiírásban szereplő külső formai előírásoknak 

megfelel. 

 Az ajánlat egy eredeti és 1 elektronikus másolati példányban került benyújtásra. 
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 Az ajánlattevő neve: Solener Hungary Kft. 

Az ajánlattevő székhelye: 8825 Pat, Fő u. 105. 

Összesített nettó ajánlati ár: 27 200 000,- HUF 

Jótállás ideje (hónap): 36 hó 

1. Szakember megnevezése (épületgépész): 

2. Szakember megnevezése (épület villamossági): Magyar Erik András 

 

 

2. A benyújtott ajánlat csomagolása sértetlen, a kiírásban szereplő külső formai előírásoknak 

megfelel. 

 Az ajánlat egy eredeti és 1 elektronikus másolati példányban került benyújtásra. 

 Az ajánlattevő neve: E-Solar Energia Kft. 

Az ajánlattevő székhelye: 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 1. 

Összesített nettó ajánlati ár: 30 515 600,- HUF 

 Jótállás ideje (hónap): 36 hó 

1. Szakember megnevezése (épületgépész): 

2. Szakember megnevezése (épület villamossági): Németh Attila 

 

 

Az ajánlatkérő képviselője tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Kbt. 68. § (6) bekezdésében 

foglaltak szerint az ajánlatok bontásáról készített jegyzőkönyvet megküldi valamennyi 

ajánlattevőnek. 

 

 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője 2017. év 

szeptember 20. napján 12 óra 10 perckor befejezettnek nyilvánítja az ajánlatok bontásával 

kapcsolatos eljárást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


