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OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. 
1139 Budapest, Gömb u. 33. 

A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg: 01-10-044178 számon jegyezte be a céget 

 Szám:  1-169/4/2017. 
 Tárgy:  Bontási jegyzőkönyv 

megküldése 
 Üi.:  dr. Duga László 
 

 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
Mellékelten küldöm a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett, 

„Corvina kiállítás kivitelezése” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési 

eljárásra beérkezett ajánlatok, 2018. január 8-án 9:30 órakor megtartott bontásáról készített 

jegyzőkönyvet (2 lap) és a hozzátartozó jelenléti ívet (1 lap). 

Kérem, hogy jelen levelünk kézhezvételét fax-fordultával (412-2469) vagy e-mailen 
(duga.laszlo@okfon.hu ) visszaigazolni szíveskedjen. 
 
Budapest, 2018. január 8. 
 
 

Tisztelettel: 
  
 Kerekes Anita 
 közbeszerzési igazgató 
 OKFON ZRt. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által kezdeményezett, „Corvina kiállítás 
kivitelezése” tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásra beérkezett 

ajánlatok felbontásáról  
Helyszín:  1139 Budapest, Gömb u. 33., I. emeleti tárgyaló. 
Időpont: 2018. január 8., 9:30 óra. 
Jelen voltak: a jelenléti ív szerinti személyek 
A bontást levezette: dr. Duga László (OKFON ZRt.) 

A nevezett közbeszerzési eljárásra az ajánlattételi határidőig, azaz 2018. január 8-án 9:30 óráig, 
összesen 3 darab ajánlat érkezett az OKFON ZRt. címére.  

A közbeszerzési eljárást lebonyolító OKFON ZRt. képviselője a következőkről adott tájékoztatást: 

- Az ajánlattevők ajánlataikat zárt csomagolásban nyújtották be. 
- A bontás során ajánlatkérő – a Közbeszerzési törvény előírásának megfelelően – ismerteti az 

ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető 
adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. 

- Az ajánlatok részletes vizsgálatára a bontást követően kerül sor.  
- A jelen bontásról jegyzőkönyv készül, amelyet az ajánlatkérő 5 napon belül megküld az 

Ajánlattevőnek. 

Az ajánlatok a beérkezés sorrendjében kerültek ismertetése: 

1. Ajánlattevő  
Neve: EXPO VERES Kiállításszervező és  Kivitelező Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhelyének címe: 1095 Budapest, Mester utca 33-35. V. emelet 58. ajtó. 

Értékelési szempont Vállalás 

1. 
a) Költségvetés alapján adott nettó vállalkozói díj [Ft] 44 152 000,-Ft 
b) 5 % tartalékkeret ([a]*0,05 nettó): 2 207 600,-Ft 
c) Mindösszesen vállalkozói díj (a+b) [Ft] 46 359 600,-Ft 

2. 
 

Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett 
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása 
(Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) 

2 fő 

3. Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a 
helyszínre érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc) 60 perc 

2. Ajánlattevő  

Neve: E-Builder Kft. 
Székhelyének címe: 1094 Budapest, Páva u. 32.b. II.em. 12. 

Értékelési szempont Vállalás 

1. 
d) Költségvetés alapján adott nettó vállalkozói díj [Ft] 61 962 500,-Ft 
e) 5 % tartalékkeret ([a]*0,05 nettó): 3 098 125,-Ft 
f) Mindösszesen vállalkozói díj (a+b) [Ft] 65 060 625,-Ft 

2. 
 

Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett 
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása 
(Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) 

1 fő 

3. Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a 
helyszínre érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc) 120 perc 

3. Ajánlattevő  

Neve: „MEGA-LOGISTIC” Beruházási és Üzemeltetési Zrt. 
Székhelyének címe: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19. 

Értékelési szempont Vállalás 
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1. 
g) Költségvetés alapján adott nettó vállalkozói díj [Ft] 61 136 410,-Ft 
h) 5 % tartalékkeret ([a]*0,05 nettó): 3 056 821,-Ft 
i) Mindösszesen vállalkozói díj (a+b) [Ft] 64 193 231,-Ft 

2. 
 

Kiállítások belsőépítészeti kivitelezése során megszerzett 
szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonása 
(Ajánlatkérő maximálisan 2 fő bevonását értékeli) 

1 fő 

3. Kiállítás ideje alatt felmerülő technikai problémák esetén a 
helyszínre érkezés ideje (min. 30 – max. 120 perc) 120 perc 

Az ajánlatok lezárt, sértetlen csomagban érkeztek, 1 eredeti nyomtatott példányban, valamint 1 
példány CD-n.  

Budapest, 2018. január 8. 
Készítette:    

  dr. Duga László 
    OKFON ZRt. 
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