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AQUAGAS Kft.

Bácskai Elemér egyéni vállalkozó
Cim 2194 Tura, Dózsa Gyöľgy út 8.
Kapcsolattartó : Bácskai Elemér

HOLLO TEAM Kft.

Immo Szerviz Kft.
Cím: 1123 Budapest, Alkotás u.1lB.IIl2.

Cim:2252 Tóalmás, Béke út 34
Kapcsolattartó : Piispök Zoltćn
Cím:2116 Zsámbok, Deák F. utca 49.
Kapcsolattartó : Holló LászIő

.

- Tel.: (1) 666-2700 _ Fax: (1) 666-271'4

Kapcsolattaľtó : Gaľamszegi Miklós

IJ gyintézől : Kálmánné Csernus Gabriella
Táľey: Bontási jegyzőkönyv megküldése

Tisztelt Ajánlattevő!

Alulírott Kőbányai Vagyonkezęlo Zrt. (1l07 Budapest, Ceglédi utca 30') ajánlatkérő, a Kbt.
115. $-a szeľint a o,Budapest X. keľület, Gyakorló utca kiĺzteľületi ľekonstľukcĺós
munkái'' tttrgyźhaĺ2018. április 13. napján indított nyílt közbeszeruési eljárásban, ezuton
megküldi a benyújtott ajánlatok 2018. május 3-án 10:30 órakor tartott bontásáról felvett

jegyzőkönyvet

és jelenléti ívet.

Budapest, 2018. május 04.

Tĺsztelettel
Sza

Melléklet:

1.

2.

l"tAđŕđ
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szbEÉfu

Bontási jegyzőkönyv (5 oldal)
Jelenléti ív (1 oldal)

tso 900t
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BoNTÁsI JEGYZoKolwv

amely felvételľekęrült a
o,Budapest X" keľĺiletoGyakoľló utca közteľĺiletĺ rekonstľukcĺós munkái'' táľgyú
2018. ápľĺlĺs13. napján indított, a Kbt. 115. $-a szeľinti nyílt ktizbeszeľzésĺeljáľás

bontási eliáľásán

2018. május 3. napján 10:30 óľakoľ a
Kőbányai Yagyonkezelő Zĺt, (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) u. emeletĺ Ż1I. tárgyalójában

Jelen vannak:

a

mellékelt jelęnléti ív szerint.

Kálmánné Csęrnus Gabriella, mint Jegyzőkönywezető a Kőbányai Vagyonkezeĺo ZÍt., mint Ajánlatkérő
nevében köszönti a megjelenteket, és rögzíti, hogy a bontáson az AjtlnIatkérő képviselői vannak jelen, a
mellékelt jelenléti ív szęrint.
Ezt kovetően az Ajánlatkérő képviselője a bontási eljárást megnyitja, majd ismerteti az e|1ttrás előzményeit.
Az Ajánlatkéľő 2018' ápľilis 13. ĺapjźln,a Kbt. 115. $ szerinti nyílt közbeszęĺzési eljárást indított ooBudapest
X. keľiileto Gyakoľló utca közteľületi ľekonstľukciós munkái'' tttrgyźlbaľl
Tájékoztatja a jelenlévőket' hogy a bontási eljárásról egyidejűleg jegyzőkonyv késztil, amely
előíľásainak megfelelően az Ątn|attevók részéremegküldésre kerül.

a Kbt.

Az
aj

Ątnlattétęli hatáľidő |ejźrtáig, azaz 2018. május 3. napja 10.30 óľáig 4 (négy) db Ąźnlat érkęzętt az
áĺlattételi felhívásban me gadott helys zínre'

Ismerteti, hogy a bontási eljárás soľán a kozbęszęrzésekľől szőIő Ż0I5. évi CXLIII. toľvény 68. $ szerinti
eljárási cselekményekĺe kęrül soľ, amelynek kęľetében felolvasásra keriJl az ajánlattevő neve, székhelye és a
ťobb számszerÍisíthető adatok, amelyek az értékelésiszempontok alapján értékelésľekerülnek.

A

határidőben benyújtott ajánlatok felbontása a benyújtás időpontjának és az ajánlatok pé|dtnyszámtlnak
rögzítésévelt<jrténik.

Az

ajtn|atok ismęrtetésétmegelózőeĺ ĄáĺIatkéľó rogzítí,hogy a közbeszerzés becsült értékenettó:
200.000.000,_ Ft és a szerződés szerinti rendelkezésre álló anyagi fedezęt: nettó 200.000.000'- F't.

Ezt követően az Ajänlatkéroképviseletében megkezdi a bęérkezett ajánlatok felbontását.

A

felbontott

ajánlatok tekintetében az althbiakkerülnęk megállapításľa és ismertetésľe:

7

b,ł(

I

AQUAGAS Kfr.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye)
Egyéb megállapítások:

2552Tőa1más, Béke út 34

:

BenyújtáS ideje:

2018.04.27'0Bóra00 perc

Ielentkezésjellege: önálló

Csomagolás:

sértetlen, a felhívásban és a közbeszerzési
íokumentumban foglaltaknak megťelelő;

Feliratok:

közbeszeĺzési dokumentumban

foglaltaknak

megfelelő;

Darabszám:

1 db eľedeti

papírlapú ajźn|at,Z db ĄttnlatCD

adathoľdozón

Eľtékelésiľészszempont:
Aiánlat:
1
ár nettő HUF_ban
szerinti elnevezés: Nettó
Nęttó 252.534.338,- Ft
2. Az AjtlnIatkéľő által kötelęzően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet
jótállás időtartama (egész számma|, hónapokban megadva; a nem egész szźtmĺa
0 hónap
vonatkozó megajánlást 1artaLmaző ajánlatot aZ Ajánlatkéľó érvénýelennek
minősíti) (maximum 24 hőnap\
3, AzAjánlatkéľő źitalkoteIęzően előírt szavatossági időn (24hőnap) felül vállalt
többlet szavatosság időtaľtama (egész szttmmal, hónapokban megadva; a nem
0 hónap
egész szźlmra vonatkozó megajánlást tartalmaző ajźnlatot az Ajánlatkéľő
érvénýelennek minősíti) (maximum 12 hónap)

2

v^l

,,

Bácskaĺ Eleméľegyéni vállalkozó

Ąjánlattevő neve:
Aj ánlattevő székhelye (lakóhelye)

Egyéb megállapítások:

Zt9{Tva,Dőzsa György út 8.

:

ideje:

2018.05. 0Ż'09 őra20perc
Ielentkezésjellege: önálló
sértetlen, a felhívásban és a közbeszęrzési
Csomagolás:
ďokumentumban foglaltaknak megfelelő;
kőzhęszęrzési dokumęntumban foglaltaknak
Feliratok:
Benyujtás

megfelelő;

Darabsztlm:

1 db eľedeti

papíĺlapúajćnlat,2 ďb ajźnlatCD

adathordozón

trľtékelésĺľészszempont:
1. Ajánlati ár nettő HUF-ban (költségvetés szerinti elnevęzés: Nettó összesen)
Ż, Az Ąánlatkérő által kĺjtelezőęn ęlőírt jótállási időn (36 hónap) fęlül vállalt
tobblęt jótállás időtartama (egész szźlmmal, hónapokban megadva; a nem egész
szélmra vonatkozó megajánlást taĺtalmaző ajélnlatot az Ajánlatkérő
érvénytęlennek minősíti) (maximum 24 hőnap\
3. Az Ajánlatkérő által kötelezően ęlóírt szavatossági időn (24 hónap) felül
váIlalt többlet szavatosság időtartama (egész szźtmmal, hónapokban
megadva; a nem egész sztlmra vonatkoző megajtnlást lartalmaző ajtnlatot az
Aiánlatkéľő érvénytelęnnek minősíti) (maximum 12 hónap)

Aiánlat:
Nettó 229.813.300,- Ft
0 hónap

0 hónap

3
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HOLLO TEAM Kft.

Ąjánlattevő neve:
Aj ánlattevő székhelye (lakóhelye)

Egyéb megállapítások:

2116 Zsźmbok, Deák Ferenc utca 49.

:

Benyújtás ideje:
Ielentkezés jellege:
Csomago1ás:

Feliratok:

2018.05. 02.09 óra 28 perc
önálló
sértetlen, a fęlhívásban és a közbeszerzési
dokumentumban foglaltaknak megfelelő;

közbeszerzési đokumentumban foglaltaknak

megfelelő;
Darabszźlm:

1 db eredeti

papírlapú ajźnlat,Z db ajźnlat CD

adathordozón

Éľtékelésiľészszempont:
szerinti elnevezés: Nettó o SsZęsen
I
ár nettó HUF_ban
2. AzAjánlatkéľő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet
jótállás időtartama (egész sztlmmaI, hónapokban megadva; a nem egész számra
vonatkozó megajánlást lartalmaző ajtnlatot aZ Ąánlatkéľő érvénýelennek
minősíti) (maximum 24 hőnap\
3. AzAjánlatkéľő általkötelezően előírt szavatossági időn (24hőtap) felülvállalt
többlet szavatosság időtartama (egész szttmmal, hónapokban megadva; a nem
egész szźtmĺavonatkozó megajánlást lartalmaző Ątn|atot az Ajźnlatkéro
éľvénytelennekminősíti) (maximum 12 hónap)

Aiánlat:
Nettó 236.940.328,-Ft
0 hónap

0 hónap

4
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4.

Immo Szeruiz Kft.

Ajánlattevő neve:
Aj ánlattevő székhelye (lakóhelye)

Egyéb megállapítások:

11

:

Benyújtás ideje:

23 Budapest' Alkotás ll. 7 lB . II/2.

2018. 05. 0Ż,

II óra

17 perc

Ielęntkezés jellege

önálló

Csomagolás:

sértetlen, a felhívásban és a közbeszeľzési

dokumentumban foglaltaknak megfelelő;

közbęszęrzési dokumęntumban

Feliľatok:

foglaltaknak

megfeleló;
1 db eľedeti papírlapú ajtłnlat, Ż ďb ajéłnlatCD

Darabszttm:

adathoĺdozón

Aiánlat:

ľészszempont:
Éľtékelésĺ
1. Aiánlati ár nettó HUF-ban (költségvetés szerinti elnevezés: Nettó ĺisszesen)
Az A1ánlatkéľő által kötelęzóen előíľt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt
többlet jótállás időtartama (egész szźlmma|, hónapokban megadva; a nem egész

Nettó 239.403.120,- Ft

2.

szilmĺa vonatkozó megajánlást taftalmaző ajánlatot

érvénytelerľrek minősíti) (maximum 24 hóĺap\

az

Ajánlatkérő

3. Az Ajánlatkérő által kotelezőęn előíľt szavatossági időn (24 hónap) felül
vźĺIIaIttöbblet szavatosság idótatama (egész sztlmmal, hónapokban
megadva; a nem egész számta vonatkoző megajánlást l.artalmaző ajänlatot

0 hónap

0 hónap

az Aiän|atkérő érvénytęlennek minősíti) (maximum 1 2 hónap)

Mivel

a bontáson az Ąźn|attevők nem képviseltettékmagukat, az Ajélnlatkérő képviselője a a

Kbt. 68. $ (3)

bekęzdés szeľinti előíľásľa való felhívást mellőzi'

Jelen okirat 5 (t'0 oldalból és az annak elválaszthatatlaĺrészétképező1 (ęgy) oldalas jelenléti ívből
Jegyzőkönyv lezźlwa:10 óľa 41 perckor

á11.

K.m.f.

Ł-snil}úÄŁ

ĺGrc$ł',pł

C sernu($abriella'
Jegyzokőĺyvvezető

Kálmánné

5

JELENLÉTI Ív
amely felvételľe került a

,,Budapest X. keľĺilet, Gyakoľló utca közteľületĺ ľekonstľukcĺós munkái'' tárgyűl
2018. ápľĺlis 13. napján indított, a Kbt. 115. $-a szeľĺntĺnyílt ktizbeszerzési eljáľás
bontási eliáľásán
2018. május 3. napján 10:30 óľakoľ a
Kőbányaĺ VagyonkezelőZrt. (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.) il. emeletĺ Ż11.tńrgyalójában

Aiánlatkéľő részéľől:
Név

Cégnév

Kálmánné Cseľnus Gabľiella

Kőb ányai Y agy onkezelő Zľt

Idei Dániel

Kőbányai Vagyonkeze|o Zrt.

dľ. Nagy-F'ľibĺczeľ Gabľĺella

ECOVIS Hungary Legal

Aldíľós

c-0\

I

Aiánlattevők ľészéľől:
Név

Cégnév

Aldíľds
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