
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 3515 Miskolc Egyetemváros - ), mint Ajánlatkérő által Miskolci Egyetem
megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Az AFKI 2. emeletének felújítása
(a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott .Kbt. 115. § Nyílt eljárás ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.03.25 11:00) 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 30669602 HUF

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

Ajánlattevő neve: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 3535 Miskolc Erdő Utca 42Székhelye:

Kapcsolattartó 
neve:

Sedlák Gábor

Kapcsolattartó 
telefonszáma:

+36 203410650

A kért vállalkozói 
díj (nettó HUF):

28 751 318

A jótállás 
megajánlott 
időtartama (egész 
hónapokban):

24

A teljesítésbe 
bevonni tervezett 
műszaki szakember
MV-É jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
gyakorlati idején 
felüli többlet 
tapasztalata (egész
hónapokban):

48

Nyilatkozunk, hogy
az előírt 
alkalmassági 
feltétel teljesül.:

Igen

A bevonni tervezett
szakember neve:

Tutinka Krisztián Sándor

Nyilatkozunk, hogy
a szakemberrel a 
szerződés 
teljesítésének 
időtartama alatt 
rendelkezni fogunk
és nyertességünk 
esetén a szakember
a szakmavégzési 

Igen



jogosultságot 
igazoló kamarai 
nyilvántartásban 
szerepelni fog a 
szerződés 
időtartama alatt.:

Ajánlattevő neve: Borsod-Bos 2004 Ipari és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
 1211 Budapest Színesfém Utca 10Székhelye:

Kapcsolattartó 
neve:

Makai András

Kapcsolattartó 
telefonszáma:

+36 30 9376862

A kért vállalkozói 
díj (nettó HUF):

34 702 900

A jótállás 
megajánlott 
időtartama (egész 
hónapokban):

24

A teljesítésbe 
bevonni tervezett 
műszaki szakember
MV-É jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
gyakorlati idején 
felüli többlet 
tapasztalata (egész
hónapokban):

48

Nyilatkozunk, hogy
az előírt 
alkalmassági 
feltétel teljesül.:

Igen

A bevonni tervezett
szakember neve:

Kisnémet Zoltán

Nyilatkozunk, hogy
a szakemberrel a 
szerződés 
teljesítésének 
időtartama alatt 
rendelkezni fogunk
és nyertességünk 
esetén a szakember
a szakmavégzési 
jogosultságot 
igazoló kamarai 
nyilvántartásban 
szerepelni fog a 
szerződés 
időtartama alatt.:

Igen



Ajánlattevő neve: N&L Technotherm Korlátolt Felelősségű Társaság
 3525 Miskolc Bruckner Győző Utca 74Székhelye:

Kapcsolattartó 
neve:

Novák János

Kapcsolattartó 
telefonszáma:

+36 205227076

A kért vállalkozói 
díj (nettó HUF):

33 775 559

A jótállás 
megajánlott 
időtartama (egész 
hónapokban):

24

A teljesítésbe 
bevonni tervezett 
műszaki szakember
MV-É jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
gyakorlati idején 
felüli többlet 
tapasztalata (egész
hónapokban):

34

Nyilatkozunk, hogy
az előírt 
alkalmassági 
feltétel teljesül.:

Igen

A bevonni tervezett
szakember neve:

Terjék Katalin

Nyilatkozunk, hogy
a szakemberrel a 
szerződés 
teljesítésének 
időtartama alatt 
rendelkezni fogunk
és nyertességünk 
esetén a szakember
a szakmavégzési 
jogosultságot 
igazoló kamarai 
nyilvántartásban 
szerepelni fog a 
szerződés 
időtartama alatt.:

Igen

Ajánlattevő neve: Bau-Társ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 3516 Miskolc Cukrász Utca 26Székhelye:

Kapcsolattartó 
neve:

Tutinkáné Katona Szilvia

Kapcsolattartó 
telefonszáma:

+36 706241420



A kért vállalkozói 
díj (nettó HUF):

31 077 961

A jótállás 
megajánlott 
időtartama (egész 
hónapokban):

24

A teljesítésbe 
bevonni tervezett 
műszaki szakember
MV-É jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
gyakorlati idején 
felüli többlet 
tapasztalata (egész
hónapokban):

48

Nyilatkozunk, hogy
az előírt 
alkalmassági 
feltétel teljesül.:

Igen

A bevonni tervezett
szakember neve:

Kisnémet Zoltán

Nyilatkozunk, hogy
a szakemberrel a 
szerződés 
teljesítésének 
időtartama alatt 
rendelkezni fogunk
és nyertességünk 
esetén a szakember
a szakmavégzési 
jogosultságot 
igazoló kamarai 
nyilvántartásban 
szerepelni fog a 
szerződés 
időtartama alatt.:

Igen

Kiegészítő információk a bontáshoz:

AZ AJÁNLATTÉTELRE FELHÍVOTT GAZDASÁGI SZEREPLŐK NEVE ÉS CÍME

Ajánlattevő neve: BORSOD-BOS 2004 Kft
Székhelye: 1211 Budapest, Színesfém utca 10.

Ajánlattevő neve: BAU-TÁRS Kft
Székhelye: 3516 Miskolc, Cukrász út 26.

Ajánlattevő neve: CreativEnergy Kft
Székhelye: 3535 Miskolc, Erdő utca 42.

Ajánlattevő neve: N&L Technotherm Kft
Székhelye: 3525 Miskolc, Bruckner Gy. u. 74.



Ajánlattevő neve: 4G-Tech Kft
Székhelye: 3529 Miskolc, Dessewffy u. 26.

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


