
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 3925 Prügy Kossuth Lajos Utca 3 ), mint Prügy Községi Önkormányzat
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a Meglévő orvosi rendelő átalakítása és felújítása
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.11.16 09:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő 
ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 44246929 HUF

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

Ajánlattevő neve: Modul Partner Kft
 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor Utca 25Székhelye:

Ajánlati ár (nettó 
Ft):

69 486 520

A teljesítésbe 
bevonásra kerülő 
felelős műszaki 
vezető/építésvezető
szakember 
magasépítési 
kivitelezés 
irányítási szakmai 
tapasztalata (min. 
0 hónap, max. 48 
hónap):

48

Az elvégzett 
munkákra vállalt 
jótállás időtartama 
(min. 36 hónap, 
max 48 hónap):

36

Ajánlattevő neve: Richlik Trans Kft.
 2377 Örkény Külterület ÚtSzékhelye:

Ajánlati ár (nettó 
Ft):

51 991 000

A teljesítésbe 
bevonásra kerülő 
felelős műszaki 
vezető/építésvezető
szakember 
magasépítési 
kivitelezés 
irányítási szakmai 
tapasztalata (min. 
0 hónap, max. 48 
hónap):

20



Az elvégzett 
munkákra vállalt 
jótállás időtartama 
(min. 36 hónap, 
max 48 hónap):

40

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Azon gazdasági szereplők cégneve és címe, amelyek részére az ajánlatkérő megküldte az ajánlattételi felhívást:
1. RICHLIK-TRANS Kft. 2377 Örkény, külterületi út 0373/80.
2. LINEA ROAD Kft. 4431 Nyíregyháza, Napfény utca 43.
3. FÁZIS-V Kft. 3528 Miskolc, Berzsenyi D. u. 97.
4. MODUL PARTNER Kft. 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 25. üzlet
5. GERIXON Kft. 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2/a
Ez a jegyzőkönyv a Kbt. 115. § (7) bekezdése szerinti, az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők cégnevének 
és székhelyének közzétételére is vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéseként az Ajánlatkérő 
honlapján közzétételre kerül.
Projektazonosító: TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00038

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


