
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4456 Tiszadob Andrássy Utca 37 )Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
, mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a Tiszadob, agrárlogisztikai pont megvalósítása
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.09.27 11:00) 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 40000000 HUF

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

Ajánlattevő neve: Csatipart Kft.
 4440 Tiszavasvári Kinizsi Utca 25/c.Székhelye:

Felelős személy, 
akitől az ajánlattal 
kapcsolatban 
felvilágosítás 
kérhető::

Varga Imre

Telefon száma:: +36 703167267

Adószáma:: 22717010-2-15

1. Ajánlati ár (nettó
forint)::

43 093 710

2. Vállalt jótállás 
időtartama a 
kötelező 12 
hónapon felül (
hónap)::

0

3. Rendelkezik 
olyan építész- vagy 
építőmérnöki 
felsőfokú 
végzetséggel 
rendelkező 
szakemberrel, 
akinek legalább 
100m2 
alapterületű épület
kivitelezésében van
tapasztalata (igen/
nem):

nem

Ajánlattevő neve: Muki-Épker Kft.
 4440 Tiszavasvári Mihálytelep 1.Székhelye:

Felelős személy, 
akitől az ajánlattal 

Zsoldos Attila



kapcsolatban 
felvilágosítás 
kérhető::

Telefon száma:: +36 309583684

Adószáma:: 24900784-2-15

1. Ajánlati ár (nettó
forint)::

44 287 000

2. Vállalt jótállás 
időtartama a 
kötelező 12 
hónapon felül (
hónap)::

0

3. Rendelkezik 
olyan építész- vagy 
építőmérnöki 
felsőfokú 
végzetséggel 
rendelkező 
szakemberrel, 
akinek legalább 
100m2 
alapterületű épület
kivitelezésében van
tapasztalata (igen/
nem):

nem

Ajánlattevő neve: Szabolcs ÉPFA Korlátolt Felelősségű Társaság
 4450 Tiszalök Honvéd Út 16Székhelye:

Felelős személy, 
akitől az ajánlattal 
kapcsolatban 
felvilágosítás 
kérhető::

Szepesi József

Telefon száma:: +36 309673942

Adószáma:: 24340166-2-15

1. Ajánlati ár (nettó
forint)::

39 982 315

2. Vállalt jótállás 
időtartama a 
kötelező 12 
hónapon felül (
hónap)::

12

3. Rendelkezik 
olyan építész- vagy 
építőmérnöki 
felsőfokú 
végzetséggel 
rendelkező 
szakemberrel, 
akinek legalább 
100m2 
alapterületű épület

igen



kivitelezésében van
tapasztalata (igen/
nem):

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


