
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 7400 Kaposvár Kontrássy Utca 2/A ), Kaposvári Szakképzési Centrum
mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről Széchenyi részleges fűtéskorszerűsítés
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban Kbt. 115. § Nyílt eljárás
benyújtott .ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.11.11 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három 
ajánlat érkezett.

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: MÉJE ÉPÍTŐIPARI KFT.
 7400 Kaposvár Munkácy Mihály Utca 78Székhelye:

Nettó ajánlati ár (HUF)::
47 999 473

A költségvetési főösszesítő összegével megegyezőleg.

Megajánlott többlet jótállási határidő ( hónap): :
0

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban kötelezően előírt 24 hónap jótállási időszak felett megajánlott többlet 
jótállási határidőt értékeli. A megajánlható legalacsonyabb többlet jótállási határidő 0 hónap, a megajánlható 
legmagasabb többlet jótállási határidő 24 hónap, az e fölötti megajánlás is az előírt maximális pontszámot 
kapja.

Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások. Az adott vállalásra "Igen" illetve "Nem" válasszal lehet 
válaszolni. Amennyiben "Igen" választ jelöl meg, abban az esetben az adott vállalást elfogadja és vállalja. 
Amennyiben "Nem" választ jelöl meg, abban az esetben nem vállalja az adott vállalást

Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú kültéri felvonulási terület kialakítását, ill. 
igénybevételét:
Igen

A járművek, munkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület 
felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy 
kiépített üzemanyagtöltő állomáson:
Igen

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása:
Igen

Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet 
helyszínen tartását:
Igen

Ajánlattevő neve: Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
 7400 Kaposvár Kontrássy Utca 1.Székhelye:

Nettó ajánlati ár (HUF)::
47 151 563

A költségvetési főösszesítő összegével megegyezőleg.



Megajánlott többlet jótállási határidő ( hónap): :
0

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban kötelezően előírt 24 hónap jótállási időszak felett megajánlott többlet 
jótállási határidőt értékeli. A megajánlható legalacsonyabb többlet jótállási határidő 0 hónap, a megajánlható 
legmagasabb többlet jótállási határidő 24 hónap, az e fölötti megajánlás is az előírt maximális pontszámot 
kapja.

Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások. Az adott vállalásra "Igen" illetve "Nem" válasszal lehet 
válaszolni. Amennyiben "Igen" választ jelöl meg, abban az esetben az adott vállalást elfogadja és vállalja. 
Amennyiben "Nem" választ jelöl meg, abban az esetben nem vállalja az adott vállalást

Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú kültéri felvonulási terület kialakítását, ill. 
igénybevételét:
Igen

A járművek, munkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület 
felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy 
kiépített üzemanyagtöltő állomáson:
Igen

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása:
Igen

Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet 
helyszínen tartását:
Igen

Ajánlattevő neve: Record Építő és Szerelőipari Kft.
 7400 Kaposvár Teleki Utca 16-18.Székhelye:

Nettó ajánlati ár (HUF)::
43 835 861

A költségvetési főösszesítő összegével megegyezőleg.

Megajánlott többlet jótállási határidő ( hónap): :
16

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban kötelezően előírt 24 hónap jótállási időszak felett megajánlott többlet 
jótállási határidőt értékeli. A megajánlható legalacsonyabb többlet jótállási határidő 0 hónap, a megajánlható 
legmagasabb többlet jótállási határidő 24 hónap, az e fölötti megajánlás is az előírt maximális pontszámot 
kapja.

Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások. Az adott vállalásra "Igen" illetve "Nem" válasszal lehet 
válaszolni. Amennyiben "Igen" választ jelöl meg, abban az esetben az adott vállalást elfogadja és vállalja. 
Amennyiben "Nem" választ jelöl meg, abban az esetben nem vállalja az adott vállalást

Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú kültéri felvonulási terület kialakítását, ill. 
igénybevételét:
Igen

A járművek, munkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkaterület 
felvonulási területén az esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy 
kiépített üzemanyagtöltő állomáson:
Igen



A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása:
Igen

Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet 
helyszínen tartását:
Igen

Kiegészítő információk a bontáshoz:

-

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.


