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AJÁNLATBONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült:   
2018. április 09. napon 11:00 órától 
 
Helyszín: 
A "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. (tovább. Ajánlatkérő) 
székhelye: 4765 Csenger, Ady E. u. 133.  
tárgyalóterem 

 
 

Tárgy:    

A „Gyümölcs-szárítmány gyártás, kapacitás bővítés, munkahely teremtés - Számítástechnika” 
tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatbontási eljárása. 

 
 
Jelen vannak:  
A mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
   
A "SZATMÁRI ÍZEK" Termelő Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft, mint Ajánlatkérő 
képviseletében Tóth Krisztina (tovább. Ajánlatkérő képviselője) köszöntötte a bontási eljáráson 
megjelenteket és bejelentette, hogy az ajánlattételi határidő a mai napon 11:00 órakor lejárt, egy 
ajánlat érkezett. 
Ajánlatkérő képviselője a Kbt. 68.§ (4) bekezdése alapján az ajánlatok megkezdésekor, az 
ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi 
fedezet összegét, amely részenként a következő:  

1. rész: Számítástechnika - hardverek: nettó 1.610.000,-Ft 

2. rész: Számítástechnika - szoftver: nettó 890.000,-Ft 
 
 
Ajánlatkérő képviselője ismerteti, hogy a Kbt. 113.§ (2) bekezdés szerint mely gazdasági 
szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást: 

 "EAST-GATE" Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság  
(4765 Csenger, Ady u 4.) 

 "SZÁM-KER' 96" Számítástechnikai - Kereskedő és Szolgáltató Betéti Társaság  
(4765 Csenger, Hősök tere 15.) 

 "SZOLEX" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.  
(4400 Nyíregyháza, Szent István u. 2.) 
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Ajánlatkérő képviselője az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában megkezdte az ajánlatok 
felbontását és a felolvasólapok tartalmának ismertetését a következők szerint. 
 
 

1. AJÁNLAT 
 
Az ajánlat az ajánlattételi felhívásban megadott címre posta úton került benyújtásra, mely 
Ajánlatkérőhöz 2018. április 04. napon 11 óra 45 perckor érkezett. 
Az ajánlat csomagolása zárt és sértetlen, feliratozása az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak 
megfelelő. 
 

Ajánlattevő neve:  Szolex Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  4400 Nyíregyháza, Szent István u. 2. 

Az értékelési részszempontokra tekintetében tett ajánlattevői ajánlat: 

Értékelési részszempont 
1. rész: 

Számítástechnika - 
hardverek 

2. rész: 
Számítástechnika - 

szoftver 

Ajánlati ár  1 642 900 nettó Ft 1.097.200 nettó Ft 

Többletjótállás mértéke a 

minimálisan kötelező 12 hónap 

felett (egész hónapban megadva; 

minimum 0 hónap, maximum 12 

hónap) 

0 hónap  

 

 
Ajánlatkérő képviselője megállapította a következőket: 

- az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra került,  

- a Kbt. 68.§ (3) bekezdése alapján a felolvasólapba történő betekintési szándékot a 
jelenlévők egyike sem jelzett, 

- a Kbt. 68.§ (6) bekezdése alapján jelen bontási jegyzőkönyv a bontástól számított öt 
napon belül megküldésre kerül az összes ajánlattevőnek. 
 

A megjelentek az ismertetésre észrevételt nem tettek, véleményt nem nyilvánítottak. 
 
Jelenlévők ezt követően a bontási eljárást 11 óra 04 perckor lezárták. 
 
 

K.m.f. 
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