
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Nemesapáti Község Önkormányzata által Óvoda épületének felújítása 
Nemesapátiban tárgyban kiírt KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN ( a Kbt. 115. § szerint 
indított hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás), 2018. június 11-én 09:00 órai kezdettel, az 
ajánlatok bontásakor 8900 Zalaegerszeg, Ady u. 21. II/4 szám alatt.  
 
Jelen vannak: a jelenléti íven szereplő személyek. 
 
A Bíráló Bizottság elnöke tájékoztatja a megjelent személyeket, hogy Nemesapáti Község 
Önkormányzata Óvoda épületének felújítása Nemesapátiban tárgyban KÖZBESZERZÉSI 
ELJÁRÁST indított a Kbt. 115. § szerint. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat, az 
ajánlati felhívással egyidejűleg korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé 
tette az ajánlattevők számára.  
 
Ajánlatkérő a Kbt. 68.§ (4) bekezdése alapján ismerteti a szerződés teljesítéséhez 
rendelkezésre álló anyagi fedezet és becsült érték összegét: 
  
Becsült érték, illetve a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke nettó értéken: 
 

Becsült érték (HUF) Anyagi fedezet (HUF) 
34.826.956,- 34.826.956,- 

 
 
A Bíráló Bizottság elnöke megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig 
3 db zárt, sértetlen boríték érkezett. Megkezdi az ajánlatok bontását és ismerteti az ajánlatok 
tartalmát a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbiak szerint: 
 
1.   Ajánlat 

Ajánlattevő neve: „ZALA-ÉP” Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 11. 
Adószám: 11347194-2-20 
 

Ajánlati ár NETTÓ : 34.826.956,- Ft 

Jótállás időtartama (hónapban, a minimum 
12 hónapon felül)                  

60 hónap 
 

Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a 
vállalt jótállási idő alatt,  
a hiba bejelentésétől számítva  
(órában; maximum 72 óra)                                                                        

24 óra 

 
 
 
 

 
 

 



2. Ajánlat 
 Ajánlattevő neve: NOVOKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

      Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u.1. 
  Adószám: 13773146-2-20 

 

Ajánlati ár NETTÓ : 35.622.646,- Ft 

Jótállás időtartama (hónapban, a minimum 
12 hónapon felül)                  

36 hónap 
 

Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a 
vállalt jótállási idő alatt,  
a hiba bejelentésétől számítva  
(órában; maximum 72 óra 

48 óra 

 
3. Ajánlat 

 Ajánlattevő neve: Lakáskezelő, Építőipari és Szolgáltató Kft. 
      Ajánlattevő címe: 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. 

  Adószám: 10711732-2-20 
 

Ajánlati ár NETTÓ : 36.529.913,- Ft 

Jótállás időtartama (hónapban, a minimum 
12 hónapon felül)                  

12 hónap 
 

Műszaki segítségnyújtás - kiszállási idő a 
vállalt jótállási idő alatt,  
a hiba bejelentésétől számítva  
(órában; maximum 72 óra 

48 óra 

 
A Bíráló Bizottság elnöke megállapítja, hogy a beérkezett ajánlatok bontása megtörtént és 
tájékoztatja a megjelenteket, hogy ezen - ajánlatok bontásáról készült – jegyzőkönyvet a 
jelenlevő ajánlattevőknek a bontást követően átad, illetve a jelen nem levőknek a Kbt. 68. § 
(6) bekezdése alapján a bontástól számított öt napon belül az ajánlatkérő megküldi az összes 
ajánlattevőnek. 
 
A Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján az alábbi, a bontáson jelen lévő személyek kérték, hogy 
betekinthessenek az alábbi ajánlattevő(k), a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapjába: 
 

Kérelmező és betekintő neve: Az alábbi ajánlattevő 
felolvasólapjába tekintett be: 

  
 
 
Hozzászólás, észrevétel és egyéb cselekmény hiányában a Bíráló Bizottság elnöke 9 óra 23 
perckor berekeszti az ajánlatok bontásának tárgyában megtartott eljárást. 
 



Alulírottak, a fenti jegyzőkönyv elolvasása és megértése után aláírásunkkal tanúsítjuk, hogy a 
jegyzőkönyv tartalma a ténylegesen elhangzottakkal mindenben megegyezik. 
 
Kelt mint fent  
 

………………………………… 
dr. Kovács Éva 
Bíráló Bizottság  
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