
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 6055 Felsőlajos Iskola Utca 12 ), mint Felsőlajos Község Önkormányzata
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről Felsőlajosi épületenergetikai korszerűsítés
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban Kbt. 115. § Nyílt eljárás
benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.11.16 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Általános Iskola energetikai korszerűsítés 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 28677165 HUF

A rész neve és száma: Faluház energetikai korszerűsítés 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 25148546 HUF

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

Ajánlattevő neve: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
 6000 Kecskemét Kiskőrösi Út 12Székhelye:

Rész neve: Általános Iskola energetikai korszerűsítés (1)

Kapcsolattartó 
neve:

Árva Tóth Rita

Telefonszám: +36203670453

Email: generalcentral@generalcentral.hu

1. Egyösszegű 
nettó ajánlati ár (
forintban 
meghatározva) ... 
Ft:

37 704 876

2. Reakcióidő 
garanciális hiba 
esetén ( 
munkanapban 
meghatározva, min.
1 – max. 15 
munkanap) ... 
munkanap:

15

3. Teljesítésbe 
bevonni tervezett 
szakipari 
végzettséggel 
rendelkező 
szakemberek 
száma (max. 5 fő) ..
. fő:

0

Név szerint:: -



Rész neve: Faluház energetikai korszerűsítés (2)

Kapcsolattartó 
neve:

Árva Tóth Rita

Telefonszám: +36203670453

Email: generalcentral@generalcentral.hu

1. Egyösszegű 
nettó ajánlati ár (
forintban 
meghatározva) ... 
Ft:

40 140 542

2. Reakcióidő 
garanciális hiba 
esetén ( 
munkanapban 
meghatározva, min.
1 – max. 15 
munkanap) ... 
munkanap:

15

3. Teljesítésbe 
bevonni tervezett 
szakipari 
végzettséggel 
rendelkező 
szakemberek 
száma (max. 5 fő) ..
. fő:

0

Név szerint:: -

Ajánlattevő neve: Gomép Ipari és Kereskedelmi Kft
 6050 Lajosmizse Dózsa György Út 219Székhelye:

Rész neve: Általános Iskola energetikai korszerűsítés (1)

Kapcsolattartó 
neve:

Királyné Nagy Krisztina

Telefonszám: +36204682530

Email: kiralyne.krisztina@gomep.hu

1. Egyösszegű 
nettó ajánlati ár (
forintban 
meghatározva) ... 
Ft:

32 677 818

2. Reakcióidő 
garanciális hiba 
esetén ( 
munkanapban 
meghatározva, min.
1 – max. 15 
munkanap) ... 
munkanap:

8

3. Teljesítésbe 
bevonni tervezett 



szakipari 
végzettséggel 
rendelkező 
szakemberek 
száma (max. 5 fő) ..
. fő:

5

Név szerint:: Dobi Sándor

Név szerint:: Miskolczi Péter

Név szerint:: Patai László

Név szerint:: Nyitrai Károly

Név szerint:: Nagy László

Rész neve: Faluház energetikai korszerűsítés (2)

Kapcsolattartó 
neve:

Királyné Nagy Krisztina

Telefonszám: 204682530

Email: kiralyne.krisztina@gomep.hu

1. Egyösszegű 
nettó ajánlati ár (
forintban 
meghatározva) ... 
Ft:

35 625 044

2. Reakcióidő 
garanciális hiba 
esetén ( 
munkanapban 
meghatározva, min.
1 – max. 15 
munkanap) ... 
munkanap:

8

3. Teljesítésbe 
bevonni tervezett 
szakipari 
végzettséggel 
rendelkező 
szakemberek 
száma (max. 5 fő) ..
. fő:

5

Név szerint:: Dobi Sándor

Név szerint:: Miskolczi Péter

Név szerint:: Nyitrai Károly

Név szerint:: Patai László

Név szerint:: Nagy László

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontási jegyzőkönyvet felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ellenőrizte és jóváhagyta.



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


