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Bontási jegyzőkönyv 
 
A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében a „Podmaniczky 

út csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” tárgyban, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírt 

közbeszerzési eljárás 
  
 
Készült: 2018. április 23. 10.00 óra, Tiszaföldvár Város Önkormányzata – Tiszaföldvári Polgármesteri 
Hivatal 
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zsilinszky út 2.   
 
Tárgy: A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00008 azonosító számú projekt keretében a „Podmaniczky út 
csapadékvíz elvezető rendszerének kiépítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése alapján kiírt közbeszerzési eljárásban   
    
Jelen vannak: 

 dr. Dagonya András Szabolcs felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 más személyek a jelenléti ív szerint 
 
Ajánlatkérő nevében a bontási eljárás vezetője köszönti a megjelenteket és bemutatja az ajánlatok 
bontásakor eljáró személyeket. Ismerteti, hogy Ajánlatkérő Tiszaföldvár Város Önkormányzata 
2018. április 09. napján ajánlattételi felhívását öt ajánlattevőnek közvetlenül megküldte.   
Megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig, a jelen bontási eljárás megkezdéséig, azaz 
2018. április 23. 10.00 óráig 3 ajánlattevő adta be ajánlatát. 
A fenti tájékoztatást követően a bontási eljárás vezetője az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen 
csomagokat felbontja és - a Kbt. 68.§-ában foglalt rendelkezés alapján – ismerteti az alábbi 
adatokat: 
 

Ajánlattevő Neve: MALAJ CENTER Kft. 
 

 Kapcsolattartó 
neve: 
Email cím: 
Fax szám: 

Pomázi Lajos 
 
pomazimalajcenterkft@gmail.com  
 

 Székhely: 5055 Jászladány, Kossuth út 46. 

Ajánlati ár nettó 86 794 810 Ft + ÁFA 
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Jótállás időtartama (hónap) 
(min. 24 hónap és max. 60 
hónap) 

24 hónap 

A teljesítésben részt vevő 
MV-VZ jogosultsággal 
rendelkező  szakember 
szakmai gyakorlata (db) 
(max. 5 db) 

 
 
 
1 db 

 
 

Ajánlattevő Neve: Jász Aqua Systeam Kft. 
 

 Kapcsolattartó 
neve: 
Email cím: 
Fax szám: 

Nagy Zsuzsanna 
 
jasz.aquasysteam@gmail.com  
- 

 Székhely: 5055 Jászladány, Jászkiséri u. 23. 

Ajánlati ár nettó 86 715 208 Ft + ÁFA 

Jótállás időtartama (hónap) 
(min. 24 hónap és max. 60 
hónap) 

24 hónap 

A teljesítésben részt vevő 
MV-VZ jogosultsággal 
rendelkező  szakember 
szakmai gyakorlata (db) 
(max. 5 db) 

 
 
 
1 db 

 
 

Ajánlattevő Neve: Omega-Zolas Kft. 
 

 Kapcsolattartó 
neve: 
Email cím: 
Fax szám: 

Major Antal 
 
omegazolas@gmail.com  
- 

 Székhely: 1035 Budapest, Miklós út 13 sz. 8/42 

Ajánlati ár nettó 79 088 425 Ft + ÁFA 

Jótállás időtartama (hónap) 
(min. 24 hónap és max. 60 
hónap) 

24 hónap 

A teljesítésben részt vevő 
MV-VZ jogosultsággal 
rendelkező  szakember 
szakmai gyakorlata (db) 
(max. 5 db) 

 
 
 
1 db 

 
Az ajánlatok érvényesség szempontjából átvizsgálásra, majd értékelésre kerülnek.  
A Kbt. 68.§-ában foglaltak szerint a bontási eljárásról készített jegyzőkönyv öt napon belül 
valamennyi ajánlattevő számára megküldésre kerül.  



 3 

Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő képviselője befejezettnek 
nyilvánítja a bontással kapcsolatos eljárást 2018. április 23. 10 óra 14 perckor. 
 

K.m.f. 
 

 

 
………………………… 
dr. Dagonya András Szabolcs 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
lajstromszám: 00408 
E-mail: drdagonyaa@t-email.hu 
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