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1. Aiánlatkérő: Mór Városi Önkormánpat (8060 Mór, Szent Iswán tér 6)

2. A kijzbeszetzés tátgya: tlt- é' 1ĺ'łdaÍelűjitk Mór Városi Öokormá'ryzat kłczigazgatási területén
vállalkozási szsvődés lĺeretében - 2017. évi II. ütem.

3. Az eliátáts megindításáta vonatkozó informáciő; Az ajánlanételi felhívás az ajánlaĺtételre felhívon
gazÄasĘiszereplők reszére 2077.június 7. napjin közvetleniil kerĹilt megkĹildésre.

4. Helyszín: PRoMTAL Fejlesaési Taĺlácsadó Zn. (106I Budapest, Andrassyút 17. II. emelet 10.)

5.Időpont 2017.j{ruas 21. 11.00 óra

6. A'iegyzőkiinyv felvételekor, az aiánlatok felbontásakot ielenlévő személyetc kiilön jelenléti íven

7. Aszeĺzćídés teliesítéséhez rendelkezésére álló anyagi fedezet tisszegének ismeftetése a Kbt. 68.

$ (4) bekezdés alapián: nenó 4526L 486,- Ft.

8. Az aiánlattevők és benyúitott aiánlataik ismeľtetése a Kbt. 68. s (4) bekezdés a|apiánz

N1ánlarkérő lĺepviselője megállapkjąhogy az ajánlaľuétehhaáťrdőlr"járťr"Ę3 db ajinlat kertilt benyujtásra.

1. számű aiánlat

Ajánlattevő neve:

Ajánlamevő szekhelp:

Ajánlati ar (nenó forint - taltaléklĺeret nélkiil)

A sznruődés teljesítésébe bevont szakember
útépítési benůŁásokkal kapcsolatos szakmai
ĺaPaszĺalataĹ(urnbeÍejezettútépítésiberuhŁások
szimą me\rek teljesítésében az adoĺt szakember
részt vet) dbl

1

Ajánlamevő neve:

z. számú aiánlat

Ajánlamevő s#lĺüelp:

Ajánlati ár (nenó forint _ tanaléklęret nélki.il)

A szrrzśdés teljesítésébe bevont szakember
útépítési beruházásoklral kapcsolatos szakmai
ĺaPasz^lataI(*rbeÍejeznttútépítésiberuházások
szÁma, me\rek teljesítésében az adoĺt szalĺember
ŕsa vet) dbl

E xtreme- Park K<irn1azetépí'ő Kft

nető27 984 256,- Ft

tffippĺnr ĺłépha és Mélppfta Kft.

sdb

cílll: 106] Buda1;est, Andlássy Ĺlt']7 ll emelet 9 | teleíolr: +36 1 796-1000 | fax: +36- 1-796-100'|
info(01)rovitalztr hLr I wvrt^r prorrit.rlzrt hu

8000 Szelĺes Íehérviĺr,Sóstói u. 7.

nenó 25.959.602,- Ft

14 db
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3. számú aián|at

Ajánlamevő neve:

Ajánlanevó slkhelp:

Ajánlati ár (nettó forint _ tanalélĺlĺeret nélkiĐ

A szcrz.ődés teljesítésébe bevont szakember
útépítési beruházásokkal kapcsolatos sz:kmai
taPasŹĹaJaLat(auonbeÍejezrttútépítésiberuházások
számą melpk teljesítésében az ador' szalĺember
részt ven) db'l

8000 SlkesfehérvŁ Talęrodó út 9.

Orinoco'2002Kk.

neĺtő 27.440.044 Ft

krnf.
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cím: 1061 Budap.651, Ancllássy Ĺlt 17 |l cmelet 9 | teleĺolr: +36_ 1-796-1000 | íax *-ł6_ 1-796-100]
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1. Ajánlatkéľő: MórVárosi onkormányzat (sooo Mół Szent Iswán tér 6.)

2. A kőzbeszeľzés tálĺgya: Úĺ és järdafe|űjkis Mór Városi Önkorm'ánvat |<ozĘazgatÁsi
tertiletén vállalkoási sz.eruődés keretében _ 20L7 . évi II. ütem.

3. Az eliárás megindításáľa vonatkozó informáciő: Az aján|atéteh felhívás az a1änlanérc|re
felhívoĺ gazdasági szereplők részére 20L7. jfufus7. napjän közvetlenül került megki.ildésre"

4. Helyszín: PRoVITAL Fejlesaési Tanácsadó Zn. (loa Budapest, Andrássy űt 17.II. emelet
10.)

5. Időpont:2017.junius 21,. tL.00 őn

elenlévők:

Ajánlatkérő: PRoMTAL
Fe jles ztés i T anäcsadő Zn.

Szervezet

Aiánlattevő:

Aiánlattevő: ts

Aiánlattevő:

1

Nvomtatott név

SziklayRichárd

Aláíľás

kľnf.

1 ü4001 2649575052_53551 002
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cíĺn: 1061 Budapest, Andrássy út-l7 ll emelet 9 | teleíon: +36- 1-796 1000 | fax: +36- 1-796-'l001
info@provitalztl hu I www J;rovitalzrt hu
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