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Zánka Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontjában 

foglaltakra hivatkozással és a (8) pontjában foglaltaknak megfelelően hirdetmény nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett „Polgármesteri Hivatal építése” 

tárgyban, amelyet felhívással módosítani is kényszerült. 

 

Ajánlatkérő döntése értelmében, 2014. május 12.-én megküldésre került az ajánlattételi 

felhívás és dokumentáció az alábbi szervezetek részére: 

 

Ajánlattevő neve:          
Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és 
Befektetési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Székhelye:    8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A 

 

Ajánlattevő neve:          VEMÉVSZER Építő és Szerelőipari Kft. 

Székhelye:    8200 Veszprém, Pillér u. 11. 

 

Ajánlattevő neve:          Kuti és Fia Kft. 

Székhelye:    8200 Veszprém, Láhner György út 11. 

 

Ajánlattevő neve:          Vektorbau Invest Kft. 

Székhelye:    8353 Zalaszántó, Keszthelyi út 38. 

 

Ajánlattevő neve:          
KIVSZER Építőipari Kivitelező és Szervező 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye:    8200 Veszprém, Almádi út 3. fszt 9. 

 

Ajánlattevő neve:          Baumeister KFT 

Székhelye:    8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. 

 

Ajánlattevő neve:          Via-Vomito Kft. 

Székhelye:    8200 Veszprém, Kádártai út 27. 
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A Kbt-ben meghatározott határidőig a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérdés 

ajánlatkérőhöz érkezett. Szükségszerű volt a válaszadás miatt az ajánlattételi felhívás és 

dokumentáció módosítása. 

A módosított dokumentumok 2014. június 02.-án kerültek megküldésre minden ajánlattevő 

részére. 

 

Az ajánlattételi határidő: 2014. június 12.-én 1000 óra. Az előírt bontási határidőre 6 (hat) 

ajánlattevő benyújtotta ajánlatát. A bontásról jegyzőkönyv készült, amely megküldésre 

került az ajánlattevőnek. 

 

1./ Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy az első ajánlat zárt, sértetlen 

csomagolásban érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az előírt formai 

követelményeknek megfelelően történt. 

 

Ajánlattevő neve:                                           VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. 

 

Ajánlattevő székhelyének címe:                8200 Veszprém, Pillér utca 11. 

 

Ajánlattevő levelezési címe:                        8200 Veszprém, Pillér utca 11. 

 

Ajánlattevő telefon és telefax száma:       06-88/423-033; 06-88-406-278 

 

Nettó ajánlati ár összesen (HUF):             117.471.611,-HUF 

 

2./ Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy a második ajánlat zárt, 

sértetlen csomagolásban érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az 

előírt formai követelményeknek megfelelően történt. 

 

Ajánlattevő neve:                                         Kuti és Fia Kft. 

 

Ajánlattevő székhelyének címe:              8200 Veszprém, Lahner György u. 11. 

 

Ajánlattevő levelezési címe:                     8200 Veszprém, Lahner György u. 11. 

 

Ajánlattevő telefon és telefax száma:    88/426-493; 88/426-493 

 

Nettó ajánlati ár összesen (HUF):          109.491.255,-HUF 
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3./ Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy a harmadik ajánlat zárt, 

sértetlen csomagolásban érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az 

előírt formai követelményeknek megfelelően történt. 

 

Ajánlattevő neve:                                         KIVSZER Kft. 

 

Ajánlattevő székhelyének címe:              8200 Veszprém, Almádi út 3. fszt.3. 

 

Ajánlattevő levelezési címe:                     8200 Veszprém, Almádi út 3. fszt.3. 

 

Ajánlattevő telefon és telefax száma:    88/404-806 

 

Nettó ajánlati ár összesen (HUF):          110.613.467,-HUF 

 

 

4./ Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy a negyedik ajánlat zárt, 

sértetlen csomagolásban érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az 

előírt formai követelményeknek megfelelően történt. 

 

Ajánlattevő neve:                                         Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és  

                                                                     Befektetési Zrt. 

 

Ajánlattevő székhelyének címe:              8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A 

 

Ajánlattevő levelezési címe:                     8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A 

 

Ajánlattevő telefon és telefax száma:    06/88-423-888; 06/88-424-883 

 

Nettó ajánlati ár összesen (HUF):          111.250.974,-HUF 

 

5./ Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy az ötödik ajánlat zárt, 

sértetlen csomagolásban érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az 

előírt formai követelményeknek megfelelően történt. 

 

Ajánlattevő neve:                                          Vektorbau Invest Kft. 

 

Ajánlattevő székhelyének címe:               8353 Zalaszántó, Keszthelyi u. 38. 
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Ajánlattevő levelezési címe:                      8300 Tapolca, Köztársaság tér 29. 

 

Ajánlattevő telefon és telefax száma:     +36 87/411-190 

 

Nettó ajánlati ár összesen (HUF):           106.312.062,-HUF 

 

6./ Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselője megállapítja, hogy a hatodik ajánlat zárt, 

sértetlen csomagolásban érkezett, megállapítja továbbá, hogy az ajánlat összeállítása az 

előírt formai követelményeknek megfelelően történt. 

 

Ajánlattevő neve:                                         BAUMEISTER Kft. 

 

Ajánlattevő székhelyének címe:              8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 8. 

 

Ajánlattevő levelezési címe:                     8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 8. 

 

Ajánlattevő telefon és telefax száma:    88/561-495; 88/561-496 

 

Nettó ajánlati ár összesen (HUF):          112.267.808,-HUF 

 

 

A beérkezett ajánlatok kiértékelésre kerültek, melyet az alábbi Bírálati Lap tartalmaz: 
A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Vemévszer 

Kft. 
Kuti és 
Fia Kft. 

Kivszer 
Kft. 

VeszprémBer 
Zrt. 

Vektorbau 
Kft. 

Baumeister 
Kft. 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: K1. Az eljárásban nem lehet 
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés a)-k) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya 
alatt áll. K2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § 
(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. 
Igazolási mód: A Kbt. 122.§ (1) bekezdésében előírtak és a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12.§-a szerint. A 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. rend. 10.§-a szerint az ajánlattevő az 
alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában 
részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) 
bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § 
(1) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányáról. 

 
 

ok 

 
 

ok 

 
 

ok 

 
 

ok 

 
 

ok 

 
 

ok 

Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság 
megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt 
igazolási módot: 12.1. Gazdasági és pénzügyi helyzetre 
vonatkozó alkalmassági követelmények: Az alkalmasság 
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő csatolja a saját vagy jogelődje számviteli 
jogszabályok szerinti éves beszámolóját (egyszerű másolatban) 
az ajánlattételi határidőt megelőző lezárt üzleti évre 
vonatkozóan. Amennyiben a letelepedése szerinti ország joga 
előírja a közzétételét, és amennyiben az ajánlatkérő által kért 
beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, 
a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, így a 
céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
csatolása az ajánlatban nem szükséges figyelemmel a 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontjában, 14.§ 
(3) bekezdésében foglaltakra. A Korm. rendelet 14.§ (2) 

 
ok 

 
ok 

 
ok 

 
ok 

 
ok 

 
ok 
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bekezdésére tekintettel a később létrejött gazdasági 
szereplőktől megkövetelt közbeszerzés tárgyából (épület 
felújítás vagy építés) származó - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele mértékét 55.000.000,- Ft-ban határozza 
meg. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14. § (8) 
bekezdése alapján elfogadja a fenti igazolási mód helyett 
ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megfelel az 
előírt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági 
követelményeknek. Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bek-e alapján 
más szervezet (vagy személy) kapacitására is támaszkodva is 
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, 
azon alkalmassági követelmény (követelményeket) melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására 
(is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az 
adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, tovább 
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 
teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság 

minimumkövetelménye: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az utolsó 
lezárt üzleti évében saját, vagy jogelődje mérleg szerinti 
eredménye negatív. 
12.2. Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó 
alkalmassági követelmények: Az alkalmasság megítéléséhez 
szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő 
csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai 
önéletrajzát, a végzettségét igazoló okirat másolatát. A 
teljesítésbe bevonni kívánt szakember alkalmasság igazolásához 
szükséges jogosultságát Ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara 
honlapján ellenőrzi. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rend. 17. § (6) bekezdése alapján elfogadja a fenti igazolási mód 
helyett ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy 
megfelel az előírt szakmai tapasztalatra és képzettségre 
vonatkozó alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő a Kbt. 
55.§ (5) bek-e alapján más szervezet (vagy személy) 
kapacitására is támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló 
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell 
jelölni az ajánlatban, azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal 
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történő megfelelést, tovább köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az 
alkalmasság minimumkövetelménye: Alkalmatlan az 
ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. 
rendelet 1. számú melléklet IV. 1. részében foglaltaknak 
megfelelően, legalább 1 fő MV-É kategóriájú jogosultsággal 
rendelkező felelős műszaki vezető szakemberrel. 

 
ok 

 
ok 

 
ok 

 
ok 

 
ok 

 
ok 

Egyéb információk: 23.2. Ajánlattevőnek ajánlatában 
nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésekben 
foglaltakról, a Kbt. 40.§ (1) bekezdésben foglaltakról, a Kbt. 
126.§ (5) bekezdésében foglaltakról, és adott esetben az 58.§ (3) 
bekezdésében foglaltakról. 

ok ok ok ok ok ok 

23.5. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot 
aláíró a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által 
hitelesített aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás mintájának egyszerű másolati példányát. 
Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem 
azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot 
meghatalmazással kell igazolni. 

ok ok ok ok ok ok 

23.6. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából 
az ajánlattevőnek, az alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó 
szervezetnek adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon 
ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az 
ajánlattevőnek, az alvállalkozójának, és az erőforrást nyújtó 
szervezetnek az adatai nem találhatóak meg, akkor az 
ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi 
cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az 
ajánlathoz csatolni szükséges. 

 
ok 

 
ok 

 
ok 

 
ok 

 
ok 

 
ok 

23.7. Ajánlatkérő a Kbt. 27.§ (1) bekezdése alapján előírja, hogy 
a szerződés teljesítése során közös gazdasági társaság 

nr nr nr nr nr nr 
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létrehozására nincs lehetőség. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 
25.§-a szerint a vezető céget meg kell jelölni, és közös 
ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, 
valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban 
csatolni kell azt. 
23.9. Az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát 
sorszámozással, kell ellátni.  

ok ok ok ok ok ok 

23.10. A Kbt. 80.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevő az 
ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - 
közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

ok nr nr nr nr nr 

23.11. Ajánlat benyújtásának módja: Az ajánlatokat egy eredeti 
példányban papír alapon kinyomtatott összeállított formában 
(roncsolás mentes kötésben kell benyújtani), valamint 1 
példányban CD/DVD adathordozón az eredeti, aláírt ajánlatot 
teljes terjedelmében *.pdf formátumban beszkennelve (az 
elektronikus másolati példánynak a papír alapú példánnyal 
mindenben megegyezőnek kell lennie) kérjük benyújtani. Az 1 
példány (nyomtatott) ajánlatot az 1 példány CD-vel együtt 1 db 
lezárt csomagolásban kérjük benyújtani. A csomagolásra rá kell 
írni az alábbi szövegeket: „Polgármesteri Hivatal építése” 
valamint „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!” Az 
ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozással 
kell ellátni. Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni. 
Amennyiben a benyújtott papír alapú példány és elektronikus 
példány között eltérés van, úgy ajánlatkérő az eredeti papír 
alapú példányban (nyomtatott formában) benyújtott ajánlatot 
tekinti mérvadónak. 

ok ok ok ok ok ok 

23.13. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az eredeti ajánlati 
példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is 
benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti 
vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül 
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: a Kbt. 55. 
§ (6) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási 
nyilatkozat. 

ok ok ok ok ok ok 

23.16. Amennyiben a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti 
ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján igazolta a 
gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az 
ajánlatkérő és a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján 
kezességet vállaló személy (szervezet) között a Ptk. szerinti 
kezességi szerződés jön létre. Erre tekintettel a kezességet 
vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), 
telefonszámát, faxszámát, e-mail címét. 

nr nr nr nr nr nr 

23.19. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) 
számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 

ok ok ok ok ok ok 

23.20. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az 
alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 
36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, de 
az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 36. § (5) bekezdés 
szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában 
nem szerepel, úgy ajánlattevőnek (részvételre jelentkezőnek) 
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a Kbt. 
36. § (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban meg kell 
jelölnie az érintett nyilvántartást. 

ok ok ok ok ok ok 

ÉRVÉNYES? igen igen igen igen igen igen 

 

A Bírálati lapok alapján javaslatunk: 

Ajánlattevő neve:           VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. 

székhelye:    8200 Veszprém, Pillér utca 11. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel benyújtott ajánlata megfelel a felhívásban és a 

dokumentációban foglaltaknak. A tárgyalás az ajánlattevővel megkezdhető. 
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Ajánlattevő neve:           Kuti és Fia Kft 

székhelye:    8200 Veszprém, Lahner György u. 11. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel benyújtott ajánlata megfelel a felhívásban és a 

dokumentációban foglaltaknak. A tárgyalás az ajánlattevővel megkezdhető. 

 

Ajánlattevő neve:           Kivszer Kft 

székhelye:    8200 Veszprém, Almádi út 3. fszt.9. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel benyújtott ajánlata megfelel a felhívásban és a 

dokumentációban foglaltaknak. A tárgyalás az ajánlattevővel megkezdhető. 

 

Ajánlattevő neve:           Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zrt. 

székhelye:    8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel benyújtott ajánlata megfelel a felhívásban és a 

dokumentációban foglaltaknak. A tárgyalás az ajánlattevővel megkezdhető. 

 

Ajánlattevő neve:           Vektorbau Invest Kft. 

székhelye:    8353 Zalaszántó, Keszthelyi u. 38. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel benyújtott ajánlata megfelel a felhívásban és a 

dokumentációban foglaltaknak. A tárgyalás az ajánlattevővel megkezdhető. 

 

Ajánlattevő neve:           Baumeister Kft 

székhelye:    8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 8. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel benyújtott ajánlata megfelel a felhívásban és a 

dokumentációban foglaltaknak. A tárgyalás az ajánlattevővel megkezdhető. 
 
 

A tárgyalásra 2014. június 20.-án 10:00 órakor került sor. A tárgyaláson az ajánlattételi 

határidő 2015. február 28.-ra változott, továbbá a fizetési feltételeken is módosított 

ajánlatkérő. 

 

A végső ajánlatok benyújtására 2014. június 25.-én 10:00 órakor került sor. Végső ajánlatot 

az alábbi ajánlattevők nyújtottak be: 

 

Ajánlattevő neve:                                         KIVSZER Kft. 

Ajánlattevő székhelyének címe:              8200 Veszprém, Almádi út 3. fszt.3. 
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Ajánlattevő levelezési címe:                     8200 Veszprém, Almádi út 3. fszt.3. 

Ajánlattevő telefon és telefax száma:    88/404-806 

Nettó ajánlati ár összesen (HUF):          94.900.000,-HUF 

 

Ajánlattevő neve:                                           VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. 

Ajánlattevő székhelyének címe:                8200 Veszprém, Pillér utca 11. 

Ajánlattevő levelezési címe:                        8200 Veszprém, Pillér utca 11. 

Ajánlattevő telefon és telefax száma:       06-88/423-033; 06-88-406-278 

Nettó ajánlati ár összesen (HUF):             89.299.127,-HUF 

 

Ajánlattevő neve:                                         Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és  

                                                                     Befektetési Zrt. 

Ajánlattevő székhelyének címe:              8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A 

Ajánlattevő levelezési címe:                     8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A 

Ajánlattevő telefon és telefax száma:    06/88-423-888; 06/88-424-883 

Nettó ajánlati ár összesen (HUF):          98.985.285,-HUF 

 

Ajánlattevő neve:                                          Vektorbau Invest Kft. 

Ajánlattevő székhelyének címe:               8353 Zalaszántó, Keszthelyi u. 38. 

Ajánlattevő levelezési címe:                      8300 Tapolca, Köztársaság tér 29. 

Ajánlattevő telefon és telefax száma:     +36 87/411-190 

Nettó ajánlati ár összesen (HUF):           99.100.000,-HUF 

 

A beérkezett ajánlatok újból kiértékelésre kerültek. 2014. június 26.-án kelt levelében a 

KIVSZER Kft. (8200 Veszprém, Almádi út 3. fszt.3.) az ajánlatát visszavonta. 

 

Kérjük a t. Döntésthozó, hogy először az érvényességet állapítsa meg: 

 

Érvényes ajánlatott tettek: 

 

Ajánlattevő neve:           VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. 

székhelye:    8200 Veszprém, Pillér utca 11. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel benyújtott ajánlata megfelel a felhívásban és a 

dokumentációban továbbá a tárgyalási jegyzőkönyvben foglaltaknak.  

 

Ajánlattevő neve:           Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zrt. 

székhelye:    8200 Veszprém, Radnóti tér 2/A 
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Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel benyújtott ajánlata megfelel a felhívásban és a 

dokumentációban továbbá a tárgyalási jegyzőkönyvben foglaltaknak. 

 

Ajánlattevő neve:           Vektorbau Invest Kft. 

székhelye:    8353 Zalaszántó, Keszthelyi u. 38. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, mivel benyújtott ajánlata megfelel a felhívásban és a 

dokumentációban továbbá a tárgyalási jegyzőkönyvben foglaltaknak. 

 

Érvénytelen ajánlatott tettek: 

 

Ajánlattevő neve:           Kuti és Fia Kft 

székhelye:    8200 Veszprém, Lahner György u. 11. 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel végső ajánlatot nem nyújtott be és a 

korábban benyújtott ajánlata nem felel meg a tárgyaláson rögzítetteknek. 

{Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont} 

 

Ajánlattevő neve:           Baumeister Kft 

székhelye:    8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 8. 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel végső ajánlatot nem nyújtott be és a 

korábban benyújtott ajánlata nem felel meg a tárgyaláson rögzítetteknek. 

{Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont} 

 

Ajánlattevő neve:           Kivszer Kft 

székhelye:    8200 Veszprém, Almádi út 3. fszt.9. 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel végső ajánlatot nem benyújtott, de az 

ajánlatában foglaltakat visszavonta. 

{Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pont} 

 

 

Az eljárásban az értékelés szempontja, a legalacsonyabb összegű ajánlat. Az érvényes 

ajánlatot tettek közül a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tette és ezért javasoljuk 

az eljárásban nyertes ajánlattevőnek való kihirdetését: 

 

Ajánlattevő neve:                                           VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. 

Ajánlattevő székhelyének címe:                8200 Veszprém, Pillér utca 11. 
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Ajánlattevő levelezési címe:                        8200 Veszprém, Pillér utca 11. 

Ajánlattevő telefon és telefax száma:       06-88/423-033; 06-88-406-278 

Nettó ajánlati ár összesen (HUF):             89.299.127,-HUF 

 

Kérjük a t. Döntésthozót, hogy a döntéséről minket tájékoztatni szíveskedjen. 

 

 
Harsányiné dr. Tóth Beáta            Harsányi István 
cégvezető                                                        hivatalos közbeszerzési tanácsadó#421 
FIRMITER Betéti Társaság  
MEGBÍZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN!  
Levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A 
Telefon: +36-20-39-29-305 
Faxszám: +36-87-341-205 
E-mail cím: firmiterbt@upcmail.hu 
Honlap: www.firmiterbt.hu 


