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Jegyzőkönyv 

 

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés 

3 ajánlat bekérésével 

 

amely készült 2020.05.12-én 10.30 órai kezdettel, a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 

2. számú Irodájában, (székhely: 7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.) az alábbi beszerzés tárgyában 

megindított meghívásos beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok összesítésekor. 
 
Jelen vannak: 

Kondriczné dr. Varga Erzsébet   jegyző / vagy aljegyző 

Bozsolik Zoltán      Városüzemeltetési Iroda vezetője/ vagy helyettese 

Mórocz Zoltán     Pénzügyi Iroda vezetője/ vagy helyettese 
 

Az ajánlatkérő képviselője köszönti a megjelenteket. 
 

Az ajánlatkérő képviselője ismerteti, hogy az ajánlatkérő a meghívásos beszerzési eljárás 

keretében ajánlati felhívást küldött öt ajánlattevőnek. 

A beszerzési eljárás beszerzésének tárgya: 

Bátaszék Város közigazgatási területéhez tartozó bel- és külterületi vízelvezető árkok 

mederkotrása  

 

Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő 

lejártáig, azaz 2020.05.12. 10:00-ig 3db ajánlatot nyújtottak be. 

 

A fenti tájékoztatást követően az ajánlatkérő képviselője ismerteti az alábbi adatokat. 

1. Az ajánlattevő neve: DOVI-TRADE Kft. 

Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 7100 Szekszárd, Klapka ltp. 3. 

A bírálati szempont (részszempont) alapján értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető 

adatok. 

 

Ajánlati ár: 7.828.600,-Ft + 27% Áfa (9.942.322,-Ft) 

 

 

2.  Az ajánlattevő neve: GEO – BE - KE Kft. 

Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 1037 Budapest, Bojtár u. 66. fsz. 107. 

A bírálati szempont (részszempont) alapján értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető 

adatok. 

 

Ajánlati ár: 10.030.700,-Ft + 27% Áfa (12.738.989,-Ft*) 

 

*pluszköltség: - 1.800.000.- Ft – tuskószedés, bokor – és cserjeírtás 

   - 1.800.000.- Ft – műtárgyak tisztítása 
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3. Az ajánlattevő neve: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft. 

Az ajánlattevő lakóhelye/székhelye: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28. 

A bírálati szempont (részszempont) alapján értékelésre kerülő főbb, számszerűsíthető 

adatok. 

 

Ajánlati ár: 6.235.300,-Ft + 27% Áfa (7.918.831,-Ft) 
 
 
 
 

A leadott ajánlatok értékelése az ajánlati felhívásban előírtak figyelembe vételével történik az 

Előkészítő Bizottság közreműködésével. 

A beszerzési eljárással kapcsolatos további események az ajánlattételi felhívásban leírtak 

szerint történnek. 

A megjelentek részéről kérdés vagy észrevétel nem merült fel. 

A jegyzőkönyvet az Előkészítő Bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik. 
 

 
 
 

K. m. f. 
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