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Balatonfűzfő Város Önkormányzata 
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu 

Iktatószám: bal/81-222/2018. 

 

BONTÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2018. július 3-án, kedden, 15:30 órakor a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati 

Hivatal (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.) Kistárgyalójában a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy 

háttértelepülésén” című, EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú pályázati 

projektben a Balatonfűzfő, Királyszentistván, Küngös és Papkeszi 

rendezvényeinek megvalósításához szükséges ANYAGOK beszerzésére 

vonatkozó árajánlatok bontásáról és értékeléséről. 
 

Jelen jegyzőkönyv Balatonfűzfő rendezvényeinek megvalósításához szükséges ANYAGOK 

beszerzésére vonatkozó árajánlatok bontását és értékelését tartalmazza! 

 

Jelen vannak: Uszkainé Kováts Éva pénzügyi ügyintéző (pénzügyi vezető) 

 Gróf Tibor igazgató (szakmai vezető) 

 Nóti Attila városfejlesztési referens (projektmenedzser) 

 

A jelenlévők megállapították, hogy a Balatonfűzfő Város Önkormányzata által 2018. június 26. 

napján, a bal/81-182/2018. iktatószámú felhívással megindított beszerzési eljárásban 2018. július 3. 

15:00 óráig 5 (öt) darab ajánlat érkezett be. Az elektronikus úton beérkezett ajánlatok bontására a 

beérkezés sorrendjében került sor. 

 

A beérkezett ajánlatok a beérkezés és a bontás sorrendje szerint a következők: 

 

Jelenlévők értékelték a benyújtott ajánlatokat az alábbiak szerint. 

 

1. sorszámú: KELLÉKHÁZ Iroda Számítástechnikai Kereskedelmi-, Szolgáltató Betéti 

 Társaság 

 Kellékház Iroda Bt. 

 Székhely: 8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 6. 7. em. 40. 

 

Ajánlati ár: nettó 1.951.880,- Ft + 527.008,- Ft 27% ÁFA, bruttó 2.478.888,- Ft. 

 

Ajánlattevő 

 az ajánlati árat az ajánlat tárgyára adta a mellékelt anyaglista (excel) alapján, 

 az ajánlati adatlapot hiánytalanul kitöltötte, 

 az árazott költségvetést (excel formátumban is) benyújtotta, 

 az ajánlat érvényességének idejét (90 nap) feltüntette, 

 az ajánlatát aláírta, 

 az árajánlat kiállításának dátumát. 

 az ajánlatot aláírta, 

 az árajánlat kiállításának dátumát feltüntette, 

 az ajánlatot elektronikus úton, határidőben (2018. 06. 29. 10:58) benyújtotta. 

 az ajánlatot zárt csomagolásban, egy papír alapú eredeti példányban, személyesen is 

benyújtotta, 

 az „Ajánlat – EFOP anyagok” megjelölést a borítékon feltüntette, 
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 az ajánlatot magyar nyelven készítette. 

 

2. sorszámú: Palota Játékbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Palota Játékbolt Kft. 

 Székhely: 8100 Várpalota, Újlaki utca 22. 

 

Ajánlati ár: nettó 1.936.960,- Ft + 522.979,- Ft 27% ÁFA, bruttó 2.459.939,- Ft. 

 

Ajánlattevő 

 az ajánlati árat az ajánlat tárgyára adta a mellékelt anyaglista (excel) alapján, 

 az ajánlati adatlapot hiánytalanul kitöltötte, 

 az árazott költségvetést (excel formátumban is) benyújtotta, 

 az ajánlat érvényességének idejét (90 nap) feltüntette, 

 az ajánlatát aláírta, 

 az árajánlat kiállításának dátumát. 

 az ajánlatot aláírta, 

 az árajánlat kiállításának dátumát feltüntette, 

 az ajánlatot elektronikus úton, határidőben (2018. 06. 29. 13:06) benyújtotta. 

 az ajánlatot zárt csomagolásban, egy papír alapú eredeti példányban, személyesen is 

benyújtotta, 

 az „Ajánlat – EFOP anyagok” megjelölést a borítékon feltüntette, 

 az ajánlatot magyar nyelven készítette. 

 

3. sorszámú: MARTON TRADE HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

 Felelősségű Társaság 

 MARTON TRADE HUNGARY Kft. 

 Székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 11-13. 

 

Ajánlati ár: nettó 1.931.576,- Ft + 521.525,- Ft 27% ÁFA, bruttó 2.453.101,- Ft. 

 

Ajánlattevő 

 az ajánlati árat az ajánlat tárgyára adta a mellékelt anyaglista (excel) alapján, 

 az ajánlati adatlapot hiánytalanul kitöltötte, 

 az árazott költségvetést (excel formátumban is) benyújtotta, 

 az ajánlat érvényességének idejét (90 nap) feltüntette, 

 az ajánlatát aláírta, 

 az árajánlat kiállításának dátumát. 

 az ajánlatot aláírta, 

 az árajánlat kiállításának dátumát feltüntette, 

 az ajánlatot elektronikus úton, határidőben (2018. 06. 29. 13:15) benyújtotta. 

 az ajánlatot zárt csomagolásban, egy papír alapú eredeti példányban, személyesen is 

benyújtotta, 

 az „Ajánlat – EFOP anyagok” megjelölést a borítékon feltüntette, 

 az ajánlatot magyar nyelven készítette. 

 

4. sorszámú: STRIO Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 STRIO Trade Kft. 

 Székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. 

 

Ajánlati ár: nettó 1.938.960,- Ft + 523.519,- Ft 27% ÁFA, bruttó 2.462.479,- Ft. 

 

Ajánlattevő 
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 az ajánlati árat az ajánlat tárgyára adta a mellékelt anyaglista (excel) alapján, 

 az ajánlati adatlapot hiánytalanul kitöltötte, 

 az árazott költségvetést (excel formátumban is) benyújtotta, 

 az ajánlat érvényességének idejét (90 nap) feltüntette, 

 az ajánlatát aláírta, 

 az árajánlat kiállításának dátumát. 

 az ajánlatot aláírta, 

 az árajánlat kiállításának dátumát feltüntette, 

 az ajánlatot elektronikus úton, határidőben (2018. 07. 02. 11:10) benyújtotta. 

 az ajánlatot zárt csomagolásban, egy papír alapú eredeti példányban, személyesen is 

benyújtotta, 

 az „Ajánlat – EFOP anyagok” megjelölést a borítékon feltüntette, 

 az ajánlatot magyar nyelven készítette. 

 

5. sorszámú: MANAGER SHOP Reklámajándéktárgy-forgalmazó, Kereskedelmi és 

 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 MANAGER SHOP Kft. 

 Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 2. fszt. 2. 

 

Ajánlati ár: nettó 1.938.500,- Ft + 523.395,- Ft 27% ÁFA, bruttó 2.461.895,- Ft. 

 

Ajánlattevő 

 az ajánlati árat az ajánlat tárgyára adta a mellékelt anyaglista (excel) alapján, 

 az ajánlati adatlapot hiánytalanul kitöltötte, 

 az árazott költségvetést (excel formátumban is) benyújtotta, 

 az ajánlat érvényességének idejét (90 nap) feltüntette, 

 az ajánlatát aláírta, 

 az árajánlat kiállításának dátumát. 

 az ajánlatot aláírta, 

 az árajánlat kiállításának dátumát feltüntette, 

 az ajánlatot elektronikus úton, határidőben (2018. 07. 02. 11:48) benyújtotta. 

 az ajánlatot zárt csomagolásban, egy papír alapú eredeti példányban, személyesen is 

benyújtotta, 

 az „Ajánlat – EFOP anyagok” megjelölést a borítékon feltüntette, 

 az ajánlatot magyar nyelven készítette. 

 

Döntési javaslatok: 

 

Az anyagbeszerzéshez rendelkezésre álló fedezet: nettó 1.657.858,- Ft, bruttó 2.105.480,- Ft. 

 

Jelenlévők javasolják a Döntéshozónak, hogy az alábbi ajánlattevők ajánlatát nyilvánítsa 

érvényesnek. 

 

 Kellékház Iroda Bt. Székhely: 8200 Veszprém, Kossuth Lajos utca 6. 7. em. 40. 

 Palota Játékbolt Kft. Székhely: 8100 Várpalota, Újlaki utca 22. 

 MARTON TRADE HUNGARY Kft. Székhely: 1133 Budapest, Kárpát utca 11-13. 

 STRIO Trade Kft. Székhely: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. 

 MANAGER SHOP Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Rákóczi utca 2. fszt. 2. 

 

Az elvégzett értékelés alapján – tekintettel a minőség-ár értékben a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás bírálati szempontra – jelenlévők javaslata a nyertes ajánlattevőre a következő: 
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Nyertes ajánlattevő: 

Ajánlattevő neve: MARTON TRADE HUNGARY Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 11-13. 

 

Az ellenszolgáltatás összege: bruttó 2.453.101,- Ft. 

 

Jelenlévők egyhangúan javasolják Döntéshozónak, hogy a beszerzési eljárást nyilvánítsa 

eredményesnek. 

 

Jelenlévők a döntéshozatalra vonatkozó javaslatokat a Döntéshozó, Balatonfűzfő Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete elé terjesztik. 

 

A rendelkezésre álló fedezet és az ajánlati ár közötti különbözet összege: 

 

A rendelkezésre álló forrás a támogatási szerződés szerint: 

- Balatonfűzfő anyagok költségei: nettó 1.657.858,- Ft, bruttó 2.105.480,- Ft, 

 

- A nyertesnek javasolt ajánlattevő ajánlati ára: nettó 1.931.576,- Ft, bruttó 2.453.101,- Ft. 

 

Különbözet: nettó -273.718,- Ft, bruttó -347.621,- Ft. 

 

Jelenlévők egyhangúan javasolják Döntéshozónak, hogy a pályázat szerinti rendelkezésre álló 

fedezet, valamint az eljárásban ajánlatot tevő gazdasági társaság által megajánlott ajánlati ár közötti 

különbözetet, bruttó 347.621,- Ft-ot biztosítsa a 2018. évi költségvetése terhére. 

 

Egyéb észrevétel, kérdés nem vetődött fel. 

 

Jegyzőkönyv lezárva 15 óra 43 perckor. 

 

 

 Gróf Tibor Uszkainé Kováts Éva 

 igazgató pénzügyi ügyintéző 

 (szakmai vezető) (pénzügyi vezető) 

 

 

 Nóti Attila 

 városfejlesztési referens 

 (projektmenedzser) 


