
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 9241 Jánossomorja Szabadság UtcaJánossomorja Város Önkormányzata
39. ), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott .ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.04.02 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 1 darab, azaz egy 
ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 148378705 HUF

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

Ajánlattevő neve: Óvár Építőipari Kft.
 9200 Mosonmagyaróvár Határőr Utca 14.Székhelye:

1. Ellenszolgáltatás
nettó összege (Ft)::

131 165 750

2. Többlet jótállás 
vállalás mértéke a 
minimálisan 
kötelező 24 hónap 
felett (minimum 0 
hónap - maximum 
36 hónap) /hónap/:

0

3. Többlet kötbér 
vállalás mértéke a 
minimálisan 
kötelező 50.000 Ft/
nap felett (
minimum 0 Ft - 
maximum 50.000 
Ft/nap):

0

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Az eljárás EKR azonosító száma: EKR000130402019
Az Ajánlatkérő Támogatási szerződéssel rendelkezik a „Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola épületeinek 
energetikai korszerűsítése” tárgyú, TOP-3.2.1.-15-GM1-2016-00036 azonosító számú projektre, amely 
keretében lefolytatásra kerül a „Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola épületeinek energetikai korszerűsítése 
kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás. Támogatási intenzitás: 100 %.
Az eljárás tárgya: építési beruházás.
A tárgyi eljárás becsült értéke 10 % mértékű tartalékkeret figyelembevételével került megállapításra.
A rendelkezésre álló forrás tartalmazza a projekt építési beruházásra szánt tartalékkeretét is.
Az Ajánlatkérő az alábbi gazdasági szereplőket kérte fel ajánlattételre:
Magdács Építőipari és Kereskedelmi Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Juhar u. 6. (adószám: 11124742-2-08)
„MICROÉP 2000” Építőipari Kft.
9228 Halászi, Damjanich út 31. (adószám: 11462651-2-08)
ÓVÁR Építőipari Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Határőr u. 14., A. ép. (adószám:10355954-2-08)



Jáger és Társa Kft.
9176 Mecsér, Jókai u. 10. (adószám: 13539654-2-08)
Eurokomponent Kft.
9245 Mosonszolnok, Kázméri u. 68/A. (adószám: 22640123-2-08)

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


