
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 3525 Miskolc Városház Tér Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
8 ), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a Művészetek Háza nézőtér korszerűsítés
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.09.14 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három 
ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 17897618 HUF

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

Ajánlattevő neve: BORSOD KONSTRUKCIÓ Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

 3519 Miskolc Ujjáépítés utja 3.Székhelye:

1. Nettó ajánlati ár 
(HUF):

20 988 288

2. A teljesítésbe 
bevonásra kerülő 
építésvezető (vagy 
azzal egyenértékű) 
szakember 
magasépítési 
kivitelezés 
területén szerzett 
szakmai 
tapasztalata (
hónap) (ajánlati 
elem legkedvezőbb 
mértéke: 48 hónap)
:

30

3. Többletjótállás 
időtartama a 
kötelező 12 hónap 
felett (a műszaki 
átadás-átvételt 
követő naptól 
számítva 
hónapokban 
megadva; ajánlati 
elem minimum 
értéke: (12 hónap 
felett) 0 hónap, 
legkedvezőbb 
szintje: 48 hónap), 
egész hónapokban 
megadva:

6



Ajánlattevő neve: Enerway Építőipari Szolgáltató Kft.
 3525 Miskolc Madarász Viktor Utca 13.Székhelye:

1. Nettó ajánlati ár 
(HUF):

21 598 758

2. A teljesítésbe 
bevonásra kerülő 
építésvezető (vagy 
azzal egyenértékű) 
szakember 
magasépítési 
kivitelezés 
területén szerzett 
szakmai 
tapasztalata (
hónap) (ajánlati 
elem legkedvezőbb 
mértéke: 48 hónap)
:

8

3. Többletjótállás 
időtartama a 
kötelező 12 hónap 
felett (a műszaki 
átadás-átvételt 
követő naptól 
számítva 
hónapokban 
megadva; ajánlati 
elem minimum 
értéke: (12 hónap 
felett) 0 hónap, 
legkedvezőbb 
szintje: 48 hónap), 
egész hónapokban 
megadva:

6

Ajánlattevő neve: PENTAMEN Bútorház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 3525 Miskolc Kis-Hunyad Utca 52Székhelye:

1. Nettó ajánlati ár 
(HUF):

19 990 200

2. A teljesítésbe 
bevonásra kerülő 
építésvezető (vagy 
azzal egyenértékű) 
szakember 
magasépítési 
kivitelezés 
területén szerzett 
szakmai 
tapasztalata (
hónap) (ajánlati 

98



elem legkedvezőbb 
mértéke: 48 hónap)
:

3. Többletjótállás 
időtartama a 
kötelező 12 hónap 
felett (a műszaki 
átadás-átvételt 
követő naptól 
számítva 
hónapokban 
megadva; ajánlati 
elem minimum 
értéke: (12 hónap 
felett) 0 hónap, 
legkedvezőbb 
szintje: 48 hónap), 
egész hónapokban 
megadva:

12

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


