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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

Magyarországi Református Egyház Közbeszerzési Bírálóbizottság üléséről 

- beérkezett ajánlatok bontása tárgyában -  

 

 

Készült:  2017. április 13. napján 10:00 órakor 

 

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem, 1091 Budapest, Kálvin tér 7/A. II. em. 

 

Jelenlévők: 

dr. Gurbi Marianna 
mint közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező személy, 

úgy is, mint a jegyzőkönyv vezetője 

Popovics Géza mint pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy 

Király Gábor 
mint a pályázati támogatásból megvalósuló beszerzések – 

közbeszerzés tárgya – szerinti szakértelemmel rendelkező személy 

  

 

Molnár Eszter, Vitruvius Építő Kft. részéről; 

Kardos Zsóka, a Renor Bau Kft. részéről. 

 

A bizottság rögzíti, hogy minden tag aláírta korábban összeférhetetlenségi és titoktartási 

nyilatkozatát, azonban dr. Gurbi Marianna szükségesnek tartja a Kbt. 25. § (5) bekezdése 

alapján felhívni a jelenlévők figyelmét, hogy az eljárás előkészítésébe történő bevonásuk 

különösen az általuk megszerzett többlet-információkra tekintettel az esetleges későbbi 

közbeszerzési eljárásokban összeférhetetlenséget eredményezne. A tagok kifejezetten 

nyilatkozzák, hogy a figyelemfelhívást tudomásul vették. 

 

A megjelentek ezt követően rögzítik, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 5 (öt) darab 

ajánlat érkezett. Az SBD-BAU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata 2017. 04. 12-én 13:50-

kor, a 1/2 COL Kft. ajánlata 2017. 04. 13-án 8:40-kor, az EB Hungary Invest Kft. ajánlata 2017. 

április 13-án, 9:30-kor, a Renor Bau Kft. ajánlata 2017. április 13-án 9:35-kor, a Vitrivus Kft. 

ajánlata pedig 2017. április 13-án 9:40-kor személyesen került leadásra. 

 

A bizottság ezt követően rögzíti, hogy a fedezet összege a tartalékkeret nélkül nettó 

134.878.973,- Ft. 

 

Ezt követően a tagok megkezdik a beérkezett ajánlatok bontását, és az alábbiakban 

ismertetik a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. 

 

1. Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: SBD-BAU Kft. 

Ajánlattevő címe (székhelye):  1196  Budapest Zrínyi Miklós u. 84. 

 

Az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető adatai: 

Ajánlati ár 
nettó 158.272.040,- Ft (százötvennyolcmillió-

kettőszázhetvenkétezer-negyven forint) 
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Hátrányos helyzetű munkavállalók 

foglalkoztatása 
0 (nulla) fő 

Szelektív hulladékkezelés vállalja 

Növénytelepítés vállalja 

 

2. Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: 1/2 COL Kft. 

Ajánlattevő címe (székhelye):  1174 Budapest, Bocskai u. 69. 

 

Az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető adatai: 

Ajánlati ár 

nettó 145.191.199,- Ft (száznegyvenötmillió-

százkilencvenegyezer-százkilencvenkilenc 

forint) 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 

foglalkoztatása 
0 (nulla) fő 

Szelektív hulladékkezelés vállalja 

Növénytelepítés vállalja 

 

3. Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: EB Hungary Invest Kft. 

Ajánlattevő címe (székhelye):  1103 Budapest, Gyömrői út 76-80. 

 

Az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető adatai: 

Ajánlati ár 

nettó 133.717.848,- Ft 

(százharminchárommillió-

hétszáztizenhétezer-nyolcszáznegyvennyolc 

forint) 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 

foglalkoztatása 
6 (hat) fő 

Szelektív hulladékkezelés vállalja 

Növénytelepítés vállalja 
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4. Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: Renor Bau Kft. 

 

Ajánlattevő címe (székhelye):  2730 Albertirsa, Baross utca 61/1. 

 

Az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető adatai: 

Ajánlati ár 
nettó 151.132.029,- Ft (százötvenegymillió-

százharminckétezer-huszonkilenc forint) 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 

foglalkoztatása 
0 (nulla) fő 

Szelektív hulladékkezelés vállalja  

Növénytelepítés vállalja 

 

5. Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: Vitruvius Építő Kft. 

Ajánlattevő címe (székhelye):  1119 Budapest Etele út 32/A. 10. em. 

 

Az ajánlat értékelésre kerülő számszerűsíthető adatai: 

Ajánlati ár 

nettó 137.734.914,- Ft (százharminchétmillió-

hétszázharmincnégyezer-

kilencszáztizennégy forint) 

Hátrányos helyzetű munkavállalók 

foglalkoztatása 
2 (kettő) fő 

Szelektív hulladékkezelés vállalja 

Növénytelepítés vállalja 

 

Ezt követően a jelenlévők a bontást befejezik, jegyzőkönyvet lezárják 11:23 perckor. 

 

k.m.f. 

 

Ellenjegyzem: 

…………………………………………. 

dr. Gurbi Marianna 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00652 
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