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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 
Amely készült 2018. április 10. napján 12.00 órai kezdettel Zádorfalva Község Önkormányzata 
(3726 Zádorfalva, Nagy út 16.) ajánlatkérőnek a „Vállalkozási szerződés keretében óvoda 
épületének fejlesztése a TOP-1.4.1—15-BO1-2016-00055 pályázati konstrukció keretében 
Zádorfalva településen” tárgyú Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési 
eljárásban (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) beérkezett ajánlatok bontásakor. 
 
Helyszín: 3726 Zádorfalva, Nagy út 16.  Tárgyaló 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint megjelent személyek. 
 
Dr. Rehó Orsolya, mint az Ajánlatkérő jelenlévő képviselője tisztelettel köszönti a megjelenteket 
és felkér mindenkit, hogy a jelenléti ívet aláírni szíveskedjenek. 
 
Dr. Rehó Orsolya ismerteti, hogy Ajánlatkérő a Kbt. Harmadik Rész, uniós értékhatár alatti 
közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás nyílt eljárás nemzeti 
eljárásrendben irányadó szabályaival) megindítására ajánlattételi felhívást küldött meg öt 
ajánlattevő részére 2018. március 27-én. 
 
A közbeszerzési eljárás tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében óvoda épületének 
fejlesztése a TOP-1.4.1—15-BO1-2016-00055 pályázati konstrukció keretében Zádorfalva 
településen” 
 
Dr. Rehó Orsolya megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2018. április 10. 
napján 12.00 óráig 4 ajánlattételre felkért gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot.  
 
Az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatokat tartalmazó csomagolás zárt és sértetlen. 
 
Ezt követően az ajánlatokat tartalmazó csomagot felbontja, és ismerteti az alábbi adatokat a Kbt. 
68. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján.  
 
1. AJÁNLATTEVŐ 
 

Ajánlattevő neve 
 
Hódos Épker Kft. 

Ajánlattevő székhelye 3600 Ózd, Sárli tp. 11510 hrsz 

Nettó vállalkozói díj (HUF) 50.215.474,-HUF  

Jótállás időtartama (a minimum 
jótállási időszakon (12 hónap) felüli 
többlet jótállás – maximálisan 
figyelembe vehető: 24 hónap) 
(hónap) 

24 hónap 

 
2. AJÁNLATTEVŐ 
 

Ajánlattevő neve 
 
Calor-System Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő székhelye 1037 Budapest, Bécsi út 85. 

Nettó vállalkozói díj (HUF) 43 860 642,-HUF  

Jótállás időtartama (a minimum 
jótállási időszakon (12 hónap) felüli 

 12 hónap 
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többlet jótállás – maximálisan 
figyelembe vehető: 24 hónap) 
(hónap) 

 
3. AJÁNLATTEVŐ 
 

Ajánlattevő neve 
 
M.T. Hardy Kft. 

Ajánlattevő székhelye 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6. 

Nettó vállalkozói díj (HUF) 42 341 460,-HUF  

Jótállás időtartama (a minimum 
jótállási időszakon (12 hónap) felüli 
többlet jótállás – maximálisan 
figyelembe vehető: 24 hónap) 
(hónap) 

 24 hónap 

 
4. AJÁNLATTEVŐ 
 

Ajánlattevő neve 
 
GEO-ROXON Kft. 

Ajánlattevő székhelye 3516 Miskolc, Kaffka Margit utca 28. 

Nettó vállalkozói díj (HUF) 51.095.678,-HUF  

Jótállás időtartama (a minimum 
jótállási időszakon (12 hónap) felüli 
többlet jótállás – maximálisan 
figyelembe vehető: 24 hónap) 
(hónap) 

 12 hónap 

 
Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el, Ajánlatkérő képviselője 
befejezettnek nyilvánította az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást. 
 
Jegyzőkönyv lezárva 12 óra 12 perckor. 
 
 

 
 

Az ellenjegyzés a jegyzőkönyv valamennyi oldalára kiterjed. 
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