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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Esemény: „ Vállalkozási szerződés a „Karancskeszi Község csapadékvíz 

elvezetésének megvalósítására TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00045 
azonosítószámú támogatás finanszírozásával”” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás 

 
  Bontási eljárás 
 
 
A bontás id őpontja: 
 2017. augusztus 08. 14:00 óra 
 
A bontás helye: 
 K és P Kft. 
 2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. I/4. 
 
 
Jelen vannak: 
 Mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
Az ajánlatkérő képviseletében a lebonyolító üdvözli a megjelenteket és körbeadja a 
jelenléti ívet. 
 
A Kbt. 68. § (4) bekezdésében előírt lehetőséggel élve lebonyolító ismerteti a 
közbeszerzés rendelkezésre álló fedezet összegét: 
A közbeszerzés rendelkezésre álló fedezete: nettó 45.323.622 forint.  
 
Megállapítja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig szabályszerűen benyújtott 
ajánlatok száma 4 és megkezdi az ajánlatok bontását. 
 
 
 
1. Ajánlati csomag:  
 
A csomagolás kibontását követően az alábbiak kerültek megállapításra: 
- Forma Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint (írásban és zártan) 
- 1 eredeti példány 
- 1 db elektronikus adathordozó 
 
1. 

Ajánlattevő neve: Forvett Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Szekszárdi út 13. 1/15. 
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2. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

Egyösszeg ű ajánlati ár (nettó HUF) 45.236.265 Ft 

Jótállás id őtartama (minimum 1 év, 
maximum 5 év) 1 év 

A teljesítésbe bevonásra kerül ő 
felelős műszaki vezet ő szakember 
szakmai tapasztalata (minimum 12 
hónap, maximum 120 hónap) 

153 hónap 

 
 
2. Ajánlati csomag:  
 
A csomagolás kibontását követően az alábbiak kerültek megállapításra: 
- Forma Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint (írásban és zártan) 
- 1 eredeti példány 
- 1 db elektronikus adathordozó 
 
1. 

Ajánlattevő neve: Hidro MENTOR Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1148 Budapest, Adria sétány 14. 

 
2. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

Egyösszeg ű ajánlati ár (nettó HUF) 45.262.664 Ft 

Jótállás id őtartama (minimum 1 év, 
maximum 5 év) 1 év 

A teljesítésbe bevonásra kerül ő 
felelős műszaki vezet ő szakember 
szakmai tapasztalata (minimum 12 
hónap, maximum 120 hónap) 

0 hónap 

 
 
3. Ajánlati csomag:  
 
A csomagolás kibontását követően az alábbiak kerültek megállapításra: 
- Forma Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint (írásban és zártan) 
- 1 eredeti példány 
- 1 db elektronikus adathordozó 
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1. 

Ajánlattevő neve: TAM-BAU Építőipari, Szolgáltató és 
KereskedelmiKft. 

Ajánlattevő székhelye: 7090 Tamási, Nyírfa sor 11. 

 
2. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

Egyösszeg ű ajánlati ár (nettó HUF) 52.487.700 Ft 

Jótállás id őtartama (minimum 1 év, 
maximum 5 év) 1 év 

A teljesítésbe bevonásra kerül ő 
felelős műszaki vezet ő szakember 
szakmai tapasztalata (minimum 12 
hónap, maximum 120 hónap) 

29 hónap 

 
 
4. Ajánlati csomag:  
 
A csomagolás kibontását követően az alábbiak kerültek megállapításra: 
- Forma Kbt. 68. § (2) bekezdés szerint (írásban és zártan) 
- 1 eredeti példány 
- 1 db elektronikus adathordozó 
 
1. 

Ajánlattevő neve: Alföld Gát- és Mélyépítő Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 4060 Balmazújváros, Bocskai u. 46. 

 
2. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

Egyösszeg ű ajánlati ár (nettó HUF) 54.303.321 Ft 

Jótállás id őtartama (minimum 1 év, 
maximum 5 év) 1 év 

A teljesítésbe bevonásra kerül ő 
felelős műszaki vezet ő szakember 
szakmai tapasztalata (minimum 12 
hónap, maximum 120 hónap) 

87 hónap 

 



Kovács Tibor
Pecsét
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