
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 8060 Mór Szent István Tér 6 ), mint Mór Városi Önkormányzat
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló Mór- Fenntartható településfejlesztés
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Kbt. 115. § Nyílt eljárás

 bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.08.13 16:00) 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 198151000 HUF

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

Ajánlattevő neve: 2.számú Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
 8600 Siófok Tanácsház Utca 24 1/16Székhelye:

Ajánlattevő neve: 2.sz. Mélyépítő Kft

Ajánlattevő 
székhelye:

8600 Siófok , Tanácsház u. 24 1/16.

Ajánlati ár (nettó 
forint - 
tartalékkeret 
nélkül):

254 486 145

A szerződés 
teljesítésébe 
bevont szakember 
útépítési 
beruházásokkal 
kapcsolatos 
szakmai 
tapasztalata (azon 
befejezett útépítési
beruházások száma
, melyek 
teljesítésében az 
adott szakember 
részt vett):

5

Ajánlattevő neve: Extreme-Park Környezetépítő Kft
 2800 Tatabánya Erdész Út D. épületSzékhelye:

Ajánlattevő neve: Extreme-Park Környezetépítő Kft

Ajánlattevő 
székhelye:

2800 Tatabánya, Erdész út D. épület

Ajánlati ár (nettó 
forint - 
tartalékkeret 
nélkül):

251 931 162

A szerződés 
teljesítésébe 



bevont szakember 
útépítési 
beruházásokkal 
kapcsolatos 
szakmai 
tapasztalata (azon 
befejezett útépítési
beruházások száma
, melyek 
teljesítésében az 
adott szakember 
részt vett):

4

Ajánlattevő neve: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.
 8000 Székesfehérvár Sóstói Út 7Székhelye:

Ajánlattevő neve: ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.

Ajánlattevő 
székhelye:

8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.

Ajánlati ár (nettó 
forint - 
tartalékkeret 
nélkül):

232 409 115

A szerződés 
teljesítésébe 
bevont szakember 
útépítési 
beruházásokkal 
kapcsolatos 
szakmai 
tapasztalata (azon 
befejezett útépítési
beruházások száma
, melyek 
teljesítésében az 
adott szakember 
részt vett):

5

Ajánlattevő neve: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
 2890 Tata Agostyáni Út 78.Székhelye:

Ajánlattevő neve: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő 
székhelye:

2890 Tata, Agostyáni út 78.

Ajánlati ár (nettó 
forint - 
tartalékkeret 
nélkül):

244 957 414

A szerződés 
teljesítésébe 
bevont szakember 
útépítési 
beruházásokkal 



kapcsolatos 
szakmai 
tapasztalata (azon 
befejezett útépítési
beruházások száma
, melyek 
teljesítésében az 
adott szakember 
részt vett):

12

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló 
igényt (támogatási szerződés-módosítást vagy változás-bejelentést) fog benyújtani. A Kbt. 53. § (6) bekezdése 
értelmében Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy 
az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő 
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Ajánlatkérő a támogatási 
szerződés megkötését a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés 
hatályba lépését felfüggesztő feltételként köti ki a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.

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


