
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 7051 Kajdacs Petőfi Utca 1. ), mint Kajdacs Község Önkormányzata
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, aTOP-1.1.3-15-TL1-2016-00002–Gyógynövény-logisztikai központ
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.11.07 14:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három 
ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 185337716 HUF

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

Ajánlattevő neve: MEGA-SPED Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 6000 Kecskemét Szolnoki hegy 118.Székhelye:

Ajánlati ár (nettó, 
HUF):

203 050 000

Az ajánlatkérő által
meghatározott 
kötelező jótálláson 
(24 hónap) felül 
vállalt jótállás 
időtartama (hónap,
0-36 hónap):

3

A szerződés 
teljesítésébe 
építési 
szakterületű felelős
műszaki vezetőként
bevonni kívánt 
szakember 
építőipari 
kivitelezési 
szakmai 
tapasztalata (
hónap, max. 24 
hónap) a 
jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
gyakorlati időn 
felül:

11

Ajánlattevő neve: Modus Vivendi Építőipari Beruházó- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 6238 Imrehegy Kossuth 13Székhelye:

Ajánlati ár (nettó, 
HUF):

197 610 000

Az ajánlatkérő által
meghatározott 



kötelező jótálláson 
(24 hónap) felül 
vállalt jótállás 
időtartama (hónap,
0-36 hónap):

0

A szerződés 
teljesítésébe 
építési 
szakterületű felelős
műszaki vezetőként
bevonni kívánt 
szakember 
építőipari 
kivitelezési 
szakmai 
tapasztalata (
hónap, max. 24 
hónap) a 
jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
gyakorlati időn 
felül:

24

Ajánlattevő neve: TVG-INVEST Ingatlanbefektetési, Építési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság

 6000 Kecskemét Zimay László Utca 12Székhelye:

Ajánlati ár (nettó, 
HUF):

183 990 000

Az ajánlatkérő által
meghatározott 
kötelező jótálláson 
(24 hónap) felül 
vállalt jótállás 
időtartama (hónap,
0-36 hónap):

3

A szerződés 
teljesítésébe 
építési 
szakterületű felelős
műszaki vezetőként
bevonni kívánt 
szakember 
építőipari 
kivitelezési 
szakmai 
tapasztalata (
hónap, max. 24 
hónap) a 
jogosultság 
megszerzéséhez 

167



szükséges szakmai 
gyakorlati időn 
felül:

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontási jegyzőkönyvet dr. Tóth Csaba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00473
) ellenjegyzésével látta el.

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


