BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült a(z) Nógrádkövesd Község Önkormányzata (Magyarország, 2691 Nógrádkövesd Madách Út 1
), mint Ajánlatkérő által megindított „ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.
Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.02.22 14:00) a fenti tárgyú eljárásban 6 darab, azaz hat
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Óvoda energetikai korszerűsítése 1
Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 10878737 HUF
A rész neve és száma: Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése 2
Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 23905273 HUF

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

Ajánlattevő neve: ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2100 Gödöllő Rét Utca 37
Rész neve: Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése (2)
1. Egyösszegű
nettó ajánlati ár (
Forint) ( egész

23 028 918

számot szükséges
megadni):
2.A teljesítésben
résztvevő MV-É fel.
műszaki vezetői
jogosults.
megszerzéséhez
szükséges
végzettséggel rend.
szakem. végzetts.
megszerzésétől

74

számított,
magasépítési
kivitelezési
szakt-en szerzett
szakm-i tap. ideje(
hónap)(min.0
hónap–max .60
hónap):
A teljesítésbe
bevont szakember
neve és jogosultság
száma:
3.A sikeres

Barta József MV-É 13 7234

műszaki
átadás-átvételt
követően
kötelezően előírt
36 hónapos jótállás
időtartamát

3

meghaladó többlet
jótállás (hónap) (
min.0 hónap – max.
24 hónap) (egész
számot szükséges
megadni):

Rész neve: Óvoda energetikai korszerűsítése (1)
1. Egyösszegű
nettó ajánlati ár (
Forint) ( egész

10 477 689

számot szükséges
megadni):
2.A teljesítésben
résztvevő MV-É fel.
műszaki vezetői
jogosults.
megszerzéséhez
szükséges
végzettséggel rend.
szakem. végzetts.
megszerzésétől

74

számított,
magasépítési
kivitelezési
szakt-en szerzett
szakm-i tap. ideje(
hónap)(min.0
hónap–max .60
hónap):
A teljesítésbe
bevont szakember
neve és jogosultság

Barta József MV-É 13 7234

száma:
3.A sikeres
műszaki
átadás-átvételt
követően
kötelezően előírt
36 hónapos jótállás
időtartamát
meghaladó többlet
jótállás (hónap) (
min.0 hónap – max.
24 hónap) (egész
számot szükséges
megadni):

3

Ajánlattevő neve: Struktor építőipari és Szolgáltató Kft
Székhelye: 1147 Budapest Ilosvai Selymes Péter Utca 11-13
Rész neve: Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése (2)
1. Egyösszegű
nettó ajánlati ár (
Forint) ( egész

24 892 281

számot szükséges
megadni):
2.A teljesítésben
résztvevő MV-É fel.
műszaki vezetői
jogosults.
megszerzéséhez
szükséges
végzettséggel rend.
szakem. végzetts.
megszerzésétől

49

számított,
magasépítési
kivitelezési
szakt-en szerzett
szakm-i tap. ideje(
hónap)(min.0
hónap–max .60
hónap):
A teljesítésbe
bevont szakember
neve és jogosultság

Piroska Ferenc, MV-É 01-2427

száma:
3.A sikeres
műszaki
átadás-átvételt
követően
kötelezően előírt
36 hónapos jótállás
időtartamát

0

meghaladó többlet
jótállás (hónap) (
min.0 hónap – max.
24 hónap) (egész
számot szükséges
megadni):

Rész neve: Óvoda energetikai korszerűsítése (1)
1. Egyösszegű
nettó ajánlati ár (
Forint) ( egész
számot szükséges
megadni):
2.A teljesítésben
résztvevő MV-É fel.

11 389 449

műszaki vezetői
jogosults.
megszerzéséhez
szükséges
végzettséggel rend.
szakem. végzetts.
megszerzésétől

49

számított,
magasépítési
kivitelezési
szakt-en szerzett
szakm-i tap. ideje(
hónap)(min.0
hónap–max .60
hónap):
A teljesítésbe
bevont szakember
neve és jogosultság

Piroska Ferenc, MV-É 01-2427

száma:
3.A sikeres
műszaki
átadás-átvételt
követően
kötelezően előírt
36 hónapos jótállás
időtartamát

0

meghaladó többlet
jótállás (hónap) (
min.0 hónap – max.
24 hónap) (egész
számot szükséges
megadni):

Ajánlattevő neve: Trend Építő Zrt.
Székhelye: 1047 Budapest Baross Utca 74
Rész neve: Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése (2)
1. Egyösszegű
nettó ajánlati ár (
Forint) ( egész

24 371 105

számot szükséges
megadni):
2.A teljesítésben
résztvevő MV-É fel.
műszaki vezetői
jogosults.
megszerzéséhez
szükséges
végzettséggel rend.
szakem. végzetts.
megszerzésétől
számított,
magasépítési
kivitelezési

95

szakt-en szerzett
szakm-i tap. ideje(
hónap)(min.0
hónap–max .60
hónap):
A teljesítésbe
bevont szakember
neve és jogosultság

Mihály Csaba, 13-53803

száma:
3.A sikeres
műszaki
átadás-átvételt
követően
kötelezően előírt
36 hónapos jótállás
időtartamát

1

meghaladó többlet
jótállás (hónap) (
min.0 hónap – max.
24 hónap) (egész
számot szükséges
megadni):

Rész neve: Óvoda energetikai korszerűsítése (1)
1. Egyösszegű
nettó ajánlati ár (
Forint) ( egész

11 196 755

számot szükséges
megadni):
2.A teljesítésben
résztvevő MV-É fel.
műszaki vezetői
jogosults.
megszerzéséhez
szükséges
végzettséggel rend.
szakem. végzetts.
megszerzésétől

95

számított,
magasépítési
kivitelezési
szakt-en szerzett
szakm-i tap. ideje(
hónap)(min.0
hónap–max .60
hónap):
A teljesítésbe
bevont szakember
neve és jogosultság
száma:
3.A sikeres
műszaki
átadás-átvételt

Mihály Csaba, 13-53803

követően
kötelezően előírt
36 hónapos jótállás
időtartamát

1

meghaladó többlet
jótállás (hónap) (
min.0 hónap – max.
24 hónap) (egész
számot szükséges
megadni):

Kiegészítő információk a bontáshoz:
Kbt. 115. § (7) bekezdés szerinti tájékoztatás az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőkről:
1-2. részek:
1. ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft. 2100 Gödöllő, Rét u. 37.
2. Gazsi és Gazsi Kft. 2251 Tápiószecső, Kátai út 47.
3. STRUKTOR Építőipari és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 11-13. fsz. 1.
4. TREND Építő Zrt. 1047 Budapest, Baross u. 74.
5. GALÉRIA Invest Kft. 5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. I em. 5.

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

