
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 3564 Hernádnémeti Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata
Kossuth L. Utca 38 ), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú,Kerékpárút fejlesztése Hernádnémetiben
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.06.01 10:00) 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 129673800 HUF

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

Ajánlattevő neve: B.G.A.-MK Építőipari és szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 3528 Miskolc Duna Út 2Székhelye:

Ajánlattevő neve: B.G.A.-MK Építőipari és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő 
székhelye:

3528 Miskolc, Duna út 2.

Ajánlati ár (nettó 
forintban):

132 617 833

A szerződés 
teljesítésébe 
bevonni kívánt 
szakember 
jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
gyakorlati időn 
felüli többlet 
szakmai gyakorlati 
ideje (egész 
hónapban 
minimum 0 hónap 
maximum 60 hónap
):

45

Jótállás időtartama
(egész hónapban, 
minimum 36 hónap
, maximum 60 
hónap):

36

Ajánlattevő neve: Bódva-Út Útépítő,Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 3535 Miskolc Baráthegyalja Út 60Székhelye:

Ajánlattevő neve: Bódva-Út Kft.

Ajánlattevő 
székhelye:

3535 Miskolc Baráthegyalja út 60.

Ajánlati ár (nettó 
forintban):

134 929 683



A szerződés 
teljesítésébe 
bevonni kívánt 
szakember 
jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
gyakorlati időn 
felüli többlet 
szakmai gyakorlati 
ideje (egész 
hónapban 
minimum 0 hónap 
maximum 60 hónap
):

0

Jótállás időtartama
(egész hónapban, 
minimum 36 hónap
, maximum 60 
hónap):

36

Ajánlattevő neve: LASPED Kereskedelmi, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 3528 Miskolc Visó Utca 9Székhelye:

Ajánlattevő neve: Lasped Kft.

Ajánlattevő 
székhelye:

3528 Miskolc Visó utca 9.

Ajánlati ár (nettó 
forintban):

129 000 634

A szerződés 
teljesítésébe 
bevonni kívánt 
szakember 
jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
gyakorlati időn 
felüli többlet 
szakmai gyakorlati 
ideje (egész 
hónapban 
minimum 0 hónap 
maximum 60 hónap
):

0

Jótállás időtartama
(egész hónapban, 
minimum 36 hónap
, maximum 60 
hónap):

40

Kiegészítő információk a bontáshoz:



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


