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JEGYZŐKÖNYV 

helyszíni bejárásról 

 

Készült a Tüdőgyógyintézet Törökbálint, mint ajánlatkérő által indított „Vállalkozási szerződés 

alapján a Tüdőgyógyintézet Törökbálint kazánház és tüdőgondozó épületein építészeti, 

épületgépészeti és épületvillamossági rekonstrukciós munkák kivitelezése” tárgyú eljárásban 

helyszíni bejárás tárgyban 2018. január 8. napján 10 óra 00 perckor.  

 

Jelen vannak: a jelenléti ív szerint 

 

Az Ajánlatkérő képviseletében dr. Csepy Dorottya üdvözölte a 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály 

utca 70. főbejáratnál megjelenteket és pontosan 2018. január 8. napján 10 óra 00 perckor 

megnyitotta a helyszíni bejárást, mint a Kbt. szerinti eljárási cselekményt. Ismertette a bejárás 

célját, nevezetesen, hogy ajánlatkérő a potenciális ajánlattevőknek kíván segítséget nyújtani a 

megfelelő ajánlattétel érdekében. 

 

Továbbá tájékoztatta a megjelenteket a Kbt.-ben meghatározott, kiegészítő tájékoztatásra, illetve 

helyszíni bejárásra vonatkozó szabályokról. Kifejezetten felhívta a megjelentek figyelmét, hogy a 

mai napon kizárólag helyszíni bejárásra, azaz a helyszín megtekintésére kerül sor, ennek 

megfelelően a kérdések feltevésére a továbbiakban is kizárólag a kiegészítő tájékoztatáskérés 

szabályai szerint van lehetőség. A helyszíni bejárás során feltett kérdéseket az ajánlattevőknek 

írásban is be kell nyújtania, azzal, hogy az arra adandó válaszokat Ajánlatkérő az egyéb kiegészítő 

tájékoztatással egyidejűleg bocsátja rendelkezésre. Tájékoztatta továbbá a megjelenteket, hogy a 

jegyzőkönyvet megküldi valamennyi megjelent részére. 

 

A jelen lévők ezt követően a képviseleti jog igazolásaként aláírták – gazdasági szereplőnként 

külön-külön – a jelenléti íveket. A jelen lévők a helyszíni bejárás során a helyszínről fénykép- és 

videofelvételt készíthettek. Miután rögzítésre került, hogy a megjelenteknek nincs kérdése a 

bejárás lebonyolításával kapcsolatban, a megjelentek elindultak a közbeszerzési eljárás tárgyát 

képező helyszín(ek) megtekintésére. 

 

A helyszín megtekintésére az alábbi sorrendben került sor: 

- tüdőgondozó földszint 

- tüdőgondozó első emelet 

- tüdőgondozó lépcsőház 

- kazánház 

 

A közbeszerzési eljárás vonatkozásában érintett helyszín(ek) megtekintését követően – 

Ajánlatkérő külön kérdésére – a jelen lévők jelezték, hogy kérdésük, észrevételük nincs, további 

területek, helyiségek megtekintését, illetve a bemutatottak ismételt megtekintésére nem tartanak 

igényt. 
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Jegyzőkönyv lezárva: 2018. január 8. napján 10 óra 33 perckor. 

 

Mellékletek: Jelenléti ív(ek) 

 

Jegyzőkönyvvezető: 

 

 

  

dr. Csepy Dorottya s.k.  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítő: 

 

 

  

Demetrovics Márton s.k.  

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül: 

 

 

dr. Csepy Dorottya s.k.  

jogi előadó  

Equinox Tender Kft.  
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