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B O N T Á S I  J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Eljárás tárgya:  Kivitelezés és az ehhez kapcsolódó munkák a „Móra úti rendelő 

újjáépítése” tárgyú és TOP-6.6.1-15-SL1-2016-00001 azonosító számú 

projekt megvalósítása során 

Eljárás típusa:  Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás 

Ajánlatkérő neve:  Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Címe:  5000 Szolnok, Kossuth tér 9.  

Bontás időpontja:   2017. január 24. (kedd) 16:00 

Helyszíne:   1027 Budapest, Varsányi Irén utca 21. fszt. 1. 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.  

 

Ajánlatkérő képviselője köszönti a megjelenteket és ismerteti, hogy Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, mint ajánlatkérő a fenti tárgyban a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást 

indított.  

 

A fenti tájékoztatást követően ajánlatkérő képviselője az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen csomagokat 

felbontja, és – a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – ismerteti az alábbi adatokat: 

 

Ajánlattevő neve: Krauz Next Kft.  

Székhelye: 1027 Budapest, Ganz u. 5.  

Ajánlat érkezett: 2017. 01. 24. 11:04 perckor, zárt, sértetlen csomagolásban.  

Nettó ajánlati ár összesen: nettó 147.560.000 Ft 

Melyből tervezési tevékenység: nettó 4.800.000 Ft 

Melyből kivitelezési tevékenység: nettó 142.760.000 Ft 

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 17 

Vizsgálati elem Megajánlás 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

2.1. Porszennyezés 

csökkentése, levegővédelem 

 

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 

%-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok 

csökkentése érdekében. 

Igen 

Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések 

(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása. 

Igen 

Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően 

(pl. kerékmosó) 

Igen 

Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő 

munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása. 

Igen 

2.2. Zajterhelés csökkentése Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-

18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti 

időszakban végez. 

Igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 

óra között. 

Igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot 22:00-06:00 

óra között 

Igen 

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés esetén tájékoztatja az 

érintett ingatlanok lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott írott 

információs anyag formájában, vagy az Önkormányzat honlapján 

keresztül 

Igen 

2.3. Forgalom és közúti 

infrastruktúra fenntartása, 
kedvezmények nyújtása a helyi 

lakosságnak 

Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, 

a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos 

állagromlások helyreállításának vállalása 

Igen 

Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor 

elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett 

településrész esetleges forgalomkorlátozásairól 

Igen 

Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének 

biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc 

várakozási idővel 

Igen 
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Vizsgálati elem Megajánlás 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

2.4. Talajszennyezés 

csökkentése 

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas 

gyűjtő edényzet helyszínen tartása 

Igen 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az esetlegesen keletkező 

veszélyes hulladék kezelésére, szállításra jogosult szakcég 

igénybevételét igazoló megkötött szerződés bemutatása 

Igen 

Helyszínen dolgozó fölmunkagépek hidraulikacsöveinek, esetleges 

kenőanyag szivárgásának napi, írásban dokumentált ellenőrzésének 

vállalása 

Igen 

A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt 

talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges 

azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy 

kiépített üzemanyagtöltő állomáson 

Igen 

2.5. Hulladékgazdálkodás, az 

érintett közterület, 

településrész és a kivitelezés 

hulladékgazdálkodásának 

zavartalansága 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által 

termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 

Igen 

Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább 10 %-

ban 

Nem 

Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-

ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra 

Igen 

 

Ajánlattevő neve: Sec-Com-Line Kft.  

Székhelye: 1196 Budapest, Árpád u. 66/b. 

Ajánlat érkezett: 2017. 01. 24. 08:54 perckor, zárt, sértetlen csomagolásban.  

Nettó ajánlati ár összesen: nettó 158.022.668 Ft 

Melyből tervezési tevékenység: nettó 5.568.410 Ft 

Melyből kivitelezési tevékenység: nettó 152.454.258 Ft 

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 8 

Vizsgálati elem Megajánlás 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

2.1. Porszennyezés 

csökkentése, levegővédelem 

 

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 

%-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok 

csökkentése érdekében. 

Nem 

Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések 

(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása. 

Nem 

Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően 

(pl. kerékmosó) 

Nem 

Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő 

munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása. 

Nem 

2.2. Zajterhelés csökkentése Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-

18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti 

időszakban végez. 

Igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 

óra között. 

Igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot 22:00-06:00 

óra között 

Igen 

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés esetén tájékoztatja az 

érintett ingatlanok lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott írott 

információs anyag formájában, vagy az Önkormányzat honlapján 

keresztül 

Igen 

2.3. Forgalom és közúti 

infrastruktúra fenntartása, 
kedvezmények nyújtása a helyi 

lakosságnak 

Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, 

a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos 

állagromlások helyreállításának vállalása 

Igen 

Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor 

elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett 

településrész esetleges forgalomkorlátozásairól 

Igen 

Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének 

biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc 

várakozási idővel 

Nem 
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Vizsgálati elem Megajánlás 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

2.4. Talajszennyezés 

csökkentése 

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas 

gyűjtő edényzet helyszínen tartása 

Igen 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az esetlegesen keletkező 

veszélyes hulladék kezelésére, szállításra jogosult szakcég 

igénybevételét igazoló megkötött szerződés bemutatása 

Nem 

Helyszínen dolgozó fölmunkagépek hidraulikacsöveinek, esetleges 

kenőanyag szivárgásának napi, írásban dokumentált ellenőrzésének 

vállalása 

Nem 

A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt 

talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges 

azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy 

kiépített üzemanyagtöltő állomáson 

Nem 

2.5. Hulladékgazdálkodás, az 

érintett közterület, 

településrész és a kivitelezés 

hulladékgazdálkodásának 

zavartalansága 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által 

termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 

Igen 

Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább 10 %-

ban 

Nem 

Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-

ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra 

Nem 

 

Ajánlattevő neve: Bau-Horizont Kft.   

Székhelye: 5000 Szolnok, Pozsonyi utca 26. I. em. 5.  

Ajánlat érkezett: 2017. 01. 24. 09:32 perckor, zárt, sértetlen csomagolásban.  

Nettó ajánlati ár összesen: nettó 167.319.502 Ft 

Melyből tervezési tevékenység: nettó 6.235.841 Ft 

Melyből kivitelezési tevékenység: nettó 161.083.661 Ft 

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 7 

Vizsgálati elem Megajánlás 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

2.1. Porszennyezés 

csökkentése, levegővédelem 

 

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 

%-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok 

csökkentése érdekében. 

Igen 

Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések 

(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása. 

Nem 

Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően 

(pl. kerékmosó) 

Nem 

Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő 

munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása. 

Nem 

2.2. Zajterhelés csökkentése Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-

18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti 

időszakban végez. 

Igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 

óra között. 

Igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot 22:00-06:00 

óra között 

Igen 

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés esetén tájékoztatja az 

érintett ingatlanok lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott írott 

információs anyag formájában, vagy az Önkormányzat honlapján 

keresztül 

Nem 

2.3. Forgalom és közúti 

infrastruktúra fenntartása, 
kedvezmények nyújtása a helyi 

lakosságnak 

Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, 

a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos 

állagromlások helyreállításának vállalása 

Igen 

Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor 

elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett 

településrész esetleges forgalomkorlátozásairól 

Nem 

Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének 

biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc 

várakozási idővel 

Igen 
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Vizsgálati elem Megajánlás 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

2.4. Talajszennyezés 

csökkentése 

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas 

gyűjtő edényzet helyszínen tartása 

Nem 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az esetlegesen keletkező 

veszélyes hulladék kezelésére, szállításra jogosult szakcég 

igénybevételét igazoló megkötött szerződés bemutatása 

Nem 

Helyszínen dolgozó fölmunkagépek hidraulikacsöveinek, esetleges 

kenőanyag szivárgásának napi, írásban dokumentált ellenőrzésének 

vállalása 

Nem 

A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt 

talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges 

azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy 

kiépített üzemanyagtöltő állomáson 

Igen 

2.5. Hulladékgazdálkodás, az 

érintett közterület, 

településrész és a kivitelezés 

hulladékgazdálkodásának 

zavartalansága 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által 

termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 

Nem 

Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább 10 %-

ban 

Nem 

Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-

ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra 

Nem 

 

Ajánlattevő neve: Zsigmond-OK Kft.   

Székhelye: 5008 Szolnok, Krúdy Gy. u. 78.  

Ajánlat érkezett: 2017. 01. 24. 10:26 perckor, zárt, sértetlen csomagolásban.  

Nettó ajánlati ár összesen: nettó 148.900.000 Ft 

Melyből tervezési tevékenység: nettó 5.100.000 Ft 

Melyből kivitelezési tevékenység: nettó 143.800.000 Ft  

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 16 

Vizsgálati elem Megajánlás 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

2.1. Porszennyezés 

csökkentése, levegővédelem 

 

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 

%-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok 

csökkentése érdekében. 

Igen 

Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések 

(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása. 

Igen 

Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően 

(pl. kerékmosó) 

Nem 

Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő 

munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása. 

Igen 

2.2. Zajterhelés csökkentése Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-

18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti 

időszakban végez. 

Igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 

óra között. 

Igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot 22:00-06:00 

óra között 

Igen 

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés esetén tájékoztatja az 

érintett ingatlanok lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott írott 

információs anyag formájában, vagy az Önkormányzat honlapján 

keresztül 

Igen 

2.3. Forgalom és közúti 

infrastruktúra fenntartása, 
kedvezmények nyújtása a helyi 

lakosságnak 

Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, 

a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos 

állagromlások helyreállításának vállalása 

Igen 

Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor 

elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett 

településrész esetleges forgalomkorlátozásairól 

Igen 

Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének 

biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc 

várakozási idővel 

Igen 
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Vizsgálati elem Megajánlás 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

2.4. Talajszennyezés 

csökkentése 

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas 

gyűjtő edényzet helyszínen tartása 

Igen 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az esetlegesen keletkező 

veszélyes hulladék kezelésére, szállításra jogosult szakcég 

igénybevételét igazoló megkötött szerződés bemutatása 

Igen 

Helyszínen dolgozó fölmunkagépek hidraulikacsöveinek, esetleges 

kenőanyag szivárgásának napi, írásban dokumentált ellenőrzésének 

vállalása 

Igen 

A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt 

talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges 

azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy 

kiépített üzemanyagtöltő állomáson 

Igen 

2.5. Hulladékgazdálkodás, az 

érintett közterület, 

településrész és a kivitelezés 

hulladékgazdálkodásának 

zavartalansága 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által 

termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 

Igen 

Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább 10 %-

ban 

Nem 

Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-

ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra 

Igen 

 

Ajánlattevő neve: Niké 26 Kft.  

Székhelye: 5000 Szolnok, Jósika utca 17.  

Ajánlat érkezett: 2017. 01. 24. 09:54 perckor, zárt, sértetlen csomagolásban.  

Nettó ajánlati ár összesen: nettó 142.280.000 Ft 

Melyből tervezési tevékenység: nettó 4.000.000 Ft 

Melyből kivitelezési tevékenység: nettó 138.280.000 Ft  

Környezetvédelmi és fenntarthatósági vállalások: összesen 17 

Vizsgálati elem Megajánlás 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

2.1. Porszennyezés 

csökkentése, levegővédelem 

 

A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább 90 

%-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok 

csökkentése érdekében. 

Igen 

Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések 

(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása. 

Igen 

Járművek sármentesítése a munkaterület elhagyását megelőzően 

(pl. kerékmosó) 

Igen 

Kizárólag EURO IV vagy annál korszerűbb normának megfelelő 

munkagépek, tehergépjárművek alkalmazása. 

Igen 

2.2. Zajterhelés csökkentése Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 7:00-

18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti 

időszakban végez. 

Igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-06:00 

óra között. 

Igen 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot 22:00-06:00 

óra között 

Igen 

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés esetén tájékoztatja az 

érintett ingatlanok lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott írott 

információs anyag formájában, vagy az Önkormányzat honlapján 

keresztül 

Igen 

2.3. Forgalom és közúti 

infrastruktúra fenntartása, 
kedvezmények nyújtása a helyi 

lakosságnak 

Megközelítési útvonalak állapotának előzetes képi dokumentálása, 

a kivitelezés befejeztével az esetleges kivitelezéssel kapcsolatos 

állagromlások helyreállításának vállalása 

Igen 

Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor 

elérhető tájékoztatása (Önkormányzat honlap) az érintett 

településrész esetleges forgalomkorlátozásairól 

Igen 

Valamennyi érintett utca közterület, folyamatos megközelítésének 

biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt legfeljebb 15 perc 

várakozási idővel 

Igen 
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Vizsgálati elem Megajánlás 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

2.4. Talajszennyezés 

csökkentése 

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas 

gyűjtő edényzet helyszínen tartása 

Igen 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az esetlegesen keletkező 

veszélyes hulladék kezelésére, szállításra jogosult szakcég 

igénybevételét igazoló megkötött szerződés bemutatása 

Igen 

Helyszínen dolgozó fölmunkagépek hidraulikacsöveinek, esetleges 

kenőanyag szivárgásának napi, írásban dokumentált ellenőrzésének 

vállalása 

Igen 

A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt 

talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges 

azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy 

kiépített üzemanyagtöltő állomáson 

Igen 

2.5. Hulladékgazdálkodás, az 

érintett közterület, 

településrész és a kivitelezés 

hulladékgazdálkodásának 

zavartalansága 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által 

termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 

Igen 

Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább 10 %-

ban 

Nem 

Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-

ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra 

Igen 

 

Tekintettel arra, hogy a bontással kapcsolatban kérdés, észrevétel nincs, az ajánlatkérő nevében eljáró 16 óra 

20 perckor befejezettnek nyilvánítja a bontással kapcsolatos eljárást. 

 

 

kmf. 

 

 

 

 
Dátum: 2017. január 24.   

 


