
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 3349 Nagyvisnyó Fő Út 12. ), mint Nagyvisnyó Község Önkormányzata
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a Szociális infrastruktúra fejlesztés Nagyvisnyón
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.12.07 11:00) 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 29286000 HUF

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

Ajánlattevő neve: Borosvill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 3349 Nagyvisnyó Kenderes Út 16Székhelye:

Ajánlatevő neve: Borosvill Kft

Ajánlattevő 
székhelye:

3349 Nagyvisnyó Kenderes út 16.

Ajánlattevő 
adószáma:

12797626-2-10

Nettó Ajánlati ár: 30 038 819

A teljesítésbe 
bevonásra kerülő 
építésvezető (vagy 
azzal egyenértékű) 
szakember 
magasépítési 
kivitelezés 
területén szerzett 
építésvezetői 
szakmai 
tapasztalata (
hónap) (ajánlati 
elem 
legkedvezőtlenebb 
mértéke: 0 hónap, 
legkedvezőbb 
mértéke: 48 hónap)
:

82

Többletjótállás 
időtartama a 
kötelező 12 hónap 
felett (a műszaki 
átadás-átvételt 
követő naptól 
számítva 
hónapokban 
megadva; ajánlati 
elem minimum 
értéke: (12 hónap 

36



felett) 0 hónap, 
legkedvezőbb 
szintje: 48 hónap), 
egész hónapokban 
megadva.:

Ajánlattevő neve: VITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű 
Társaság

 3346 Bélapátfalva Május 1 Út 81Székhelye:

Ajánlatevő neve: VITO Építőanyag-kereskedelmi, Fuvarozó és Szállítmányozási Kft.

Ajánlattevő 
székhelye:

3346 Bélapátfalva, Május 1. út 81.

Ajánlattevő 
adószáma:

11161013-2-10

Nettó Ajánlati ár: 33 164 316

A teljesítésbe 
bevonásra kerülő 
építésvezető (vagy 
azzal egyenértékű) 
szakember 
magasépítési 
kivitelezés 
területén szerzett 
építésvezetői 
szakmai 
tapasztalata (
hónap) (ajánlati 
elem 
legkedvezőtlenebb 
mértéke: 0 hónap, 
legkedvezőbb 
mértéke: 48 hónap)
:

50

Többletjótállás 
időtartama a 
kötelező 12 hónap 
felett (a műszaki 
átadás-átvételt 
követő naptól 
számítva 
hónapokban 
megadva; ajánlati 
elem minimum 
értéke: (12 hónap 
felett) 0 hónap, 
legkedvezőbb 
szintje: 48 hónap), 
egész hónapokban 
megadva.:

18

Ajánlattevő neve: D-P Konzorcium acélszerkezet építési és bontási kft
 3346 Bélapátfalva Szabadság Ut 6Székhelye:



Ajánlatevő neve: D-P Konzorcium Kft

Ajánlattevő 
székhelye:

3346 Bélapátfalva, Szabadság út 6.

Ajánlattevő 
adószáma:

12744903-2-10

Nettó Ajánlati ár: 35 676 128

A teljesítésbe 
bevonásra kerülő 
építésvezető (vagy 
azzal egyenértékű) 
szakember 
magasépítési 
kivitelezés 
területén szerzett 
építésvezetői 
szakmai 
tapasztalata (
hónap) (ajánlati 
elem 
legkedvezőtlenebb 
mértéke: 0 hónap, 
legkedvezőbb 
mértéke: 48 hónap)
:

38

Többletjótállás 
időtartama a 
kötelező 12 hónap 
felett (a műszaki 
átadás-átvételt 
követő naptól 
számítva 
hónapokban 
megadva; ajánlati 
elem minimum 
értéke: (12 hónap 
felett) 0 hónap, 
legkedvezőbb 
szintje: 48 hónap), 
egész hónapokban 
megadva.:

12

Ajánlattevő neve: "SIMOX" Villanyszerelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
 3349 Nagyvisnyó Alkotmány Út 36Székhelye:

Ajánlatevő neve: Simox Kft

Ajánlattevő 
székhelye:

3349 Nagyvisnyó Alkotmány út 36.

Ajánlattevő 
adószáma:

12541449-2-10

Nettó Ajánlati ár: 36 428 808

A teljesítésbe 
bevonásra kerülő 
építésvezető (vagy 



azzal egyenértékű) 
szakember 
magasépítési 
kivitelezés 
területén szerzett 
építésvezetői 
szakmai 
tapasztalata (
hónap) (ajánlati 
elem 
legkedvezőtlenebb 
mértéke: 0 hónap, 
legkedvezőbb 
mértéke: 48 hónap)
:

43

Többletjótállás 
időtartama a 
kötelező 12 hónap 
felett (a műszaki 
átadás-átvételt 
követő naptól 
számítva 
hónapokban 
megadva; ajánlati 
elem minimum 
értéke: (12 hónap 
felett) 0 hónap, 
legkedvezőbb 
szintje: 48 hónap), 
egész hónapokban 
megadva.:

12

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


