
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 2351 Alsónémedi Fő Út 58 ), Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a Halászy Károly utca és Rákóczi utca útfelújítás
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.02.27 09:00) a fenti tárgyú eljárásban 8 darab, azaz nyolc 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Halászy Károly utca felújítás 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 54438890 HUF

A rész neve és száma: Rákóczi utca felújítása 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 32127100 HUF

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

Ajánlattevő neve: Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.
 1117 Budapest Gábor Dénes Utca 2Székhelye:

Rész neve: Halászy Károly utca felújítás (1)

Felhívás III.1.3. M/
2. pontjára 
bemutatott 
szakember 
alkalmassági 
követelmény feletti
közlekedés építési 
többlet szakmai 
tapasztalata (0 és 
24 hónap között 
értékelve)::

0

Szakember neve:: Molnár János

Többlet jótállás 
időszaka az 
eredményes 
műszaki 
átadás-átvételi 
eljárás 
befejezésétől 
számítva, egész 
naptári 
hónapokban 
megadva, a 
minimálisan 
kötelező 36 
hónapon felül (0-24
hónap között 
értékelve):

0



Nettó ajánlati ár 
tartalékkeret 
nélkül (nettó HUF+
ÁFA)::

74 208 910

Rész neve: Rákóczi utca felújítása (2)

Felhívás III.1.3. M/
2. pontjára 
bemutatott 
szakember 
alkalmassági 
követelmény feletti
közlekedés építési 
többlet szakmai 
tapasztalata (0 és 
24 hónap között 
értékelve)::

0

Szakember neve:: Molnár János

Többlet jótállás 
időszaka az 
eredményes 
műszaki 
átadás-átvételi 
eljárás 
befejezésétől 
számítva, egész 
naptári 
hónapokban 
megadva, a 
minimálisan 
kötelező 36 
hónapon felül (0-24
hónap között 
értékelve):

0

Nettó ajánlati ár 
tartalékkeret 
nélkül (nettó HUF+
ÁFA)::

42 435 730

Ajánlattevő neve: Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft.
 2330 Dunaharaszti Kossuth Lajos Utca 73Székhelye:

Rész neve: Halászy Károly utca felújítás (1)

Felhívás III.1.3. M/
2. pontjára 
bemutatott 
szakember 
alkalmassági 
követelmény feletti
közlekedés építési 
többlet szakmai 
tapasztalata (0 és 

24



24 hónap között 
értékelve)::

Szakember neve:: Schurina Tamás

Többlet jótállás 
időszaka az 
eredményes 
műszaki 
átadás-átvételi 
eljárás 
befejezésétől 
számítva, egész 
naptári 
hónapokban 
megadva, a 
minimálisan 
kötelező 36 
hónapon felül (0-24
hónap között 
értékelve):

24

Nettó ajánlati ár 
tartalékkeret 
nélkül (nettó HUF+
ÁFA)::

71 321 040

Rész neve: Rákóczi utca felújítása (2)

Felhívás III.1.3. M/
2. pontjára 
bemutatott 
szakember 
alkalmassági 
követelmény feletti
közlekedés építési 
többlet szakmai 
tapasztalata (0 és 
24 hónap között 
értékelve)::

24

Szakember neve:: Schurina Tamás

Többlet jótállás 
időszaka az 
eredményes 
műszaki 
átadás-átvételi 
eljárás 
befejezésétől 
számítva, egész 
naptári 
hónapokban 
megadva, a 
minimálisan 
kötelező 36 
hónapon felül (0-24
hónap között 
értékelve):

24



Nettó ajánlati ár 
tartalékkeret 
nélkül (nettó HUF+
ÁFA)::

40 975 180

Ajánlattevő neve: Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft
 2330 Dunaharaszti Akácfa Utca 2/aSzékhelye:

Rész neve: Halászy Károly utca felújítás (1)

Felhívás III.1.3. M/
2. pontjára 
bemutatott 
szakember 
alkalmassági 
követelmény feletti
közlekedés építési 
többlet szakmai 
tapasztalata (0 és 
24 hónap között 
értékelve)::

24

Szakember neve:: Seres József

Többlet jótállás 
időszaka az 
eredményes 
műszaki 
átadás-átvételi 
eljárás 
befejezésétől 
számítva, egész 
naptári 
hónapokban 
megadva, a 
minimálisan 
kötelező 36 
hónapon felül (0-24
hónap között 
értékelve):

6

Nettó ajánlati ár 
tartalékkeret 
nélkül (nettó HUF+
ÁFA)::

69 619 205

Rész neve: Rákóczi utca felújítása (2)

Felhívás III.1.3. M/
2. pontjára 
bemutatott 
szakember 
alkalmassági 
követelmény feletti
közlekedés építési 
többlet szakmai 
tapasztalata (0 és 

24



24 hónap között 
értékelve)::

Szakember neve:: Seres József

Többlet jótállás 
időszaka az 
eredményes 
műszaki 
átadás-átvételi 
eljárás 
befejezésétől 
számítva, egész 
naptári 
hónapokban 
megadva, a 
minimálisan 
kötelező 36 
hónapon felül (0-24
hónap között 
értékelve):

6

Nettó ajánlati ár 
tartalékkeret 
nélkül (nettó HUF+
ÁFA)::

40 298 505

Ajánlattevő neve: Munkabíró Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 2364 Ócsa Falu Tamás Utca 16Székhelye:

Rész neve: Halászy Károly utca felújítás (1)

Felhívás III.1.3. M/
2. pontjára 
bemutatott 
szakember 
alkalmassági 
követelmény feletti
közlekedés építési 
többlet szakmai 
tapasztalata (0 és 
24 hónap között 
értékelve)::

24

Szakember neve:: Mosbrontner Gábor

Többlet jótállás 
időszaka az 
eredményes 
műszaki 
átadás-átvételi 
eljárás 
befejezésétől 
számítva, egész 
naptári 
hónapokban 
megadva, a 
minimálisan 
kötelező 36 

0



hónapon felül (0-24
hónap között 
értékelve):

Nettó ajánlati ár 
tartalékkeret 
nélkül (nettó HUF+
ÁFA)::

83 315 260

Rész neve: Rákóczi utca felújítása (2)

Felhívás III.1.3. M/
2. pontjára 
bemutatott 
szakember 
alkalmassági 
követelmény feletti
közlekedés építési 
többlet szakmai 
tapasztalata (0 és 
24 hónap között 
értékelve)::

24

Szakember neve:: Mosbrontner Gábor

Többlet jótállás 
időszaka az 
eredményes 
műszaki 
átadás-átvételi 
eljárás 
befejezésétől 
számítva, egész 
naptári 
hónapokban 
megadva, a 
minimálisan 
kötelező 36 
hónapon felül (0-24
hónap között 
értékelve):

0

Nettó ajánlati ár 
tartalékkeret 
nélkül (nettó HUF+
ÁFA)::

47 040 350

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők:

1. LGR Road Korlátolt Felelősségű Társaság Magyarország, 2724 Újlengyel Határ Út 12
2. Munkabíró Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Magyarország, 2364 
Ócsa Falu Tamás Utca 16
3. Hidrográd Víz és Közműépítő Korlátolt Felelősségű Kft Magyarország, 2330 Dunaharaszti Akácfa Utca 2/a
4. Deponátor Magas- és Mélyépítő Szolgáltató Kft. Magyarország, 2330 Dunaharaszti Kossuth Lajos Utca 73



5. Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft. Magyarország, 1117 Budapest Gábor Dénes Utca 2
6. Darus Fuvar Kft Magyarország, 2373 Dabas Határ Utca 19

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


