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JEGYZŐKÖNYV 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN AJÁNLATOK BONTÁSÁRÓL 

 
 
1.  Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) 

 
2.  A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés a Kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános 

Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
építészeti és energetikai korszerűsítése tárgyában 
 

3.  Az eljárást megindító felhívásra vonatkozó információ: Az eljárást megindító felhívás 2017. 
május 10. napján került megküldésre az ajánlattevők részére. 

 
4. Helyszín: InTender Consulting Kft. (1036 Budapest, Bécsi út 63. 1. emelet) 
 
5. Időpont: 2017. július 18. napján 10 óra 00 perc 
 
6. A jegyzőkönyv felvételekor, az ajánlatok felbontásakor jelenlévő személyek: Külön jelenléti ív 

alapján 
 
7. A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegének ismertetése: 
 

Ajánlatkérő képviselője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 68. § (4) bekezdése 
alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként aláírásra 
kerülő a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nettó 
250.059.840,- Ft forint. 
 

9. Az ajánlattevők és benyújtott ajánlataik ismertetése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 68.§ (4) bekezdés alapján: 

 
Ajánlatkérő képviselője megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi ajánlatok 
kerültek benyújtásra. 

 
1. számú ajánlat: 

Ajánlattevő neve: Emberfia Kft. 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Losonc köz 1. 

Ajánlati ár (nettó Ft)  249.417.674,- Ft + ÁFA 

Az eljárást megindító felhívás 
műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
minimumkövetelményeinek M.2. 
pontban meghatározott szakember 
alkalmassági követelmények 
körében meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

40 hónap 
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2. számú ajánlat: 

Ajánlattevő neve: MÉJE ÉPÍTŐIPARI Kft. 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Munkácsy Mihály u. 78. 

Ajánlati ár (nettó Ft)  252.621.371,- Ft + ÁFA 

Az eljárást megindító felhívás 
műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
minimumkövetelményeinek M.2. 
pontban meghatározott szakember 
alkalmassági követelmények 
körében meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

25 hónap 

 
3. számú ajánlat: 

Ajánlattevő neve: SZEMECO SZAKIPARI Kft. 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18. 

Ajánlati ár (nettó Ft)  251.542.512,- Ft + ÁFA 

Az eljárást megindító felhívás 
műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
minimumkövetelményeinek M.2. 
pontban meghatározott szakember 
alkalmassági követelmények 
körében meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

36 hónap 

 
4. számú ajánlat: 

Ajánlattevő neve: Pillér Invest Kft. 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Kócsag u. 25. 

Ajánlati ár (nettó Ft)  257.879.318,- Ft + ÁFA 

Az eljárást megindító felhívás 
műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
minimumkövetelményeinek M.2. 
pontban meghatározott szakember 
alkalmassági követelmények 
körében meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

60 hónap 
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5. számú ajánlat: 

Ajánlattevő neve: INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. 

Székhelye: 7400 Kaposvár, Kontrásssy u. 1. 

Ajánlati ár (nettó Ft)  279.879.991,- Ft + ÁFA 

Az eljárást megindító felhívás 
műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
minimumkövetelményeinek M.2. 
pontban meghatározott szakember 
alkalmassági követelmények 
körében meghatározottakon felüli 
szakmai tapasztalata (hónap) 

67  hónap 

 
k . m . f .  

 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

Aláírásommal igazolom, hogy a jelen jegyzőkönyv egy példányát a mai napon átvettem: 


