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JEGYZŐKÖNYV 
(közbeszerzési eljárásban az ajánlat bontásáról) 

 
amely készült a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 68. §-a alapján, a Budapest 
Főváros Levéltára (székhely: 1139 Budapest, Teve u. 3-5.) mint ajánlatkérő által 2017. október 18-án 
„Savtalanító és konzerváló berendezés beszerzése levéltári szálas dokumentumok 
konzerválásához” tárgyban a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján indított „hirdetmény nélküli 
tárgyalásos” közbeszerzési eljárásban az ajánlat bontásáról; a Lebonyolító hivatalos helyiségében (Saldo Zrt, 
1135 Budapest, Mór u. 2-4.) 2017. november 06-án, 10:00 órai kezdettel. 
 
Jelen vannak:   Jelenléti ív szerint  
 
Előzmények:  Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerint nemzeti eljárásrendben „hirdetmény 
nélküli tárgyalásos” közbeszerzési eljárást indított tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok 
védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg. A „hirdetmény nélküli 
tárgyalásos” közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása 2017. október 18-án, majd annak módosított 
változata 2017. október 24-én került megküldésre az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére, a 
Közbeszerzési Hatóság értesítése valamint a Közbeszerzési Adatbázisban és honlapon történő közzététel 
mellett.  
 
Az eljárás lebonyolításával az Ajánlatkérő megbízta a Saldo Zrt-t, mely az eljárás során a nevében teljes 
joggal eljár. 
 
Ajánlatkérő – a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján – ismertette, hogy a becsült érték és a szerződés 
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege 25.000.000,- Ft. 
 
Ajánlatkérő megbízott képviselője megállapította, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2017. november 6-án, 10:00-ig 1 db ajánlatot nyújtottak be.  
 
A fenti tájékoztatást követően az ajánlatkérő megbízott képviselője az ajánlatot tartalmazó zárt, sértetlen 
csomagolást felbontotta, és – a Kbt. 68. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – ismertette a 
„Felolvasólapon” szereplő alábbi adatokat: 
 
 
1. Az ajánlattevő neve: CEIBA spol s.r.o  
Az ajánlattevő címe: Nánanská cesta 36., 943 01 Stúrovo (Párkány), Szlovák köztársaság  
Az ajánlattevő adószáma: SK2020142861 

Ssz Értékelésre kerülő ajánlati elem megnevezése Ajánlati elem 

1. 
Nettó ajánlati ár (HUF) – savtalanító berendezés szállítása, 
beállítással, üzembe helyezéssel, és betanítással, valamint 
vegyszerekkel 

24 873 653,- HUF 

2. 
Ajánlott berendezés teljesítménye (db/óra A4-es formátumú 
dokumentum feldolgozása) 250 db/óra 

3. Jótállás (min. 12 hónap) 12 hónap 

4. Szállítási határidő (maximum 60 nap) 40 nap 
Megjegyzés: Az ajánlat 1 papíralapú példányban és 1 elektronikus változatban benyújtásra került. Ajánlat kötése megfelelő. 
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Az ajánlatkérő megbízottja ezt követően tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Kbt. 68. §-ának (6) 
bekezdésében foglaltak szerint az ajánlat felbontásáról és ismertetéséről készített jegyzőkönyvet öt napon 
belül elektronikus úton megküldi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőnek.   
 
Tekintettel arra, hogy kérdés vagy észrevétel nem volt, az ajánlatkérő megbízottja 10:08 perckor 
befejezettnek nyilvánította az ajánlat bontásával kapcsolatos eseményt. 
 
A jegyzőkönyv hiteléül, az Ajánlatkérő képviselője megbízásából: 
 
 
 
 

Murvai László s.k. 
/tel.: 1/237-9817, fax: 1/237-9813, e-mail: kozbeszerzes@saldo.hu/ 

(a Saldo Zrt., mint az eljárás lebonyolítója képviseletében) 
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