
Bontási jegyzőkönyv
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

amely készült a(z) Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata (Magyarország, 3922 
Taktaharkány 
Gépállomás Utca 4 ), mint Ajánlatkérő által megindított „Óvoda korszerűsítése és
bölcsőde kialakítása” 
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 (2018.06.18 09:00) a fenti tárgyú
eljárásban 4 darab, azaz négy 
ajánlat érkezett. 

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre 
álló anyagi fedezet összeg 
nettó 112645138 HUF 

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

Ajánlattevő neve: "MOLNÁR-PIKTOR" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Székhelye: 3904 Legyesbénye Rákóczi Út 53. 

Ajánlati ár (nettó 

132 802 743

Ft): 

Szerződés 

teljesítésébe 

bevonni kívánt 

műszaki szakember 

MV-É jogosultság 

1. oldal
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megszerzéséhez 

szükséges 

264

minimum 

tapasztalaton felüli 

többlet 

tapasztalata (min. 

0 hónap, max. 48 

hónap) (egész 

hónapban): 

Jótállás 

megajánlott 

időtartama (min. 

36

36 hónap, max. 60 

hónap) (egész 

hónapban): 

Ajánlattevő neve: Rodia Pro Kft 
Székhelye: 3900 Szerencs Felsőkert Utca 59 

Ajánlati ár (nettó 

125 085 344

Ft): 

Szerződés 

teljesítésébe 
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bevonni kívánt 

műszaki szakember 

MV-É jogosultság 

megszerzéséhez 

szükséges 

 
minimum 31 
tapasztalaton felüli 
többlet 
tapasztalata (min. 
0 hónap, max. 48 
hónap) (egész 
hónapban): 

Jótállás 
megajánlott 
időtartama (min. 

36

36 hónap, max. 60 
hónap) (egész 
hónapban): 

Ajánlattevő neve: Rostás Attila egyéni vállakozó 
Székhelye: 3900 Szerencs Ondi Ut 1/b 

Ajánlati ár (nettó 

112 589 950

Ft): 

Szerződés 

teljesítésébe 

bevonni kívánt 

műszaki szakember 
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MV-É jogosultság 

megszerzéséhez 

szükséges 

48

minimum 

tapasztalaton felüli 

többlet 

tapasztalata (min. 

0 hónap, max. 48 

hónap) (egész 

hónapban): 

Jótállás 

megajánlott 

időtartama (min. 

48

36 hónap, max. 60 

hónap) (egész 

hónapban): 

Ajánlattevő neve: "SZIVÁRVÁNY-ÉP" Építőipari és Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 3900 Szerencs Huszárvár Út 26 

Ajánlati ár (nettó 

113 258 109

Ft): 
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Szerződés 

teljesítésébe 

bevonni kívánt 

műszaki szakember 

MV-É jogosultság 

megszerzéséhez 

szükséges 

93

minimum 

tapasztalaton felüli 

 
többlet 
tapasztalata (min. 
0 hónap, max. 48 
hónap) (egész 
hónapban): 

Jótállás 
megajánlott 
időtartama (min. 

36

36 hónap, max. 60 
hónap) (egész 
hónapban): 

Kiegészítő információk a bontáshoz: 

Azon gazdasági szereplők cégneve és címe, amelyek részére az ajánlatkérő 
megküldte az ajánlattételi felhívást: 

1. Rostás Attila egyéni vállalkozó (3900 Szerencs, Ondi u. 1/b.) 
2. SZINVA-ÉP Kft. (3905 Monok, Rákóczi utca 40.) 
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3. Molnár-Piktor Kft. (3904 Legyesbénye, Rákóczi út 53.) 
4. RODIA PRO Kft. (3900 Szerencs, Felsőkert utca 59.) 
5. Szivárvány-Ép Kft. (3900 Szerencs, Huszárvár út 26.) 
Ez a jegyzőkönyv a Kbt. 115. § (7) bekezdése szerinti, az ajánlattételre felkért
gazdasági szereplők cégnevének 
és székhelyének közzétételére is vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítéseként az Ajánlatkérő 
honlapján közzétételre kerül. 

Projektazonosító: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00046 

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