
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 3903 Bekecs Honvéd Utca 54 ), mint Bekecs Község Önkormányzata
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a Bel-és csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.11.30 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 112419940 HUF

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

Ajánlattevő neve: CS-KER TRANZIT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 3904 Legyesbénye Alkotmány Utca 21.Székhelye:

Ajánlati ár (nettó 
Ft):

112 415 341

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

49

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

12

Ajánlattevő neve: Ekospektrum Mérnöki, Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
 1181 Budapest Kossuth Lajos Utca 61.Székhelye:

Ajánlati ár (nettó 
Ft):

119 470 268

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

12

Az elvégzett 



munkákra vállalt 
jótállás időtartama 
(max. 36 hónap):

12

Ajánlattevő neve: Rodia Pro Kft
 3900 Szerencs Felsőkert Utca 59Székhelye:

Ajánlati ár (nettó 
Ft):

121 971 145

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

31

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

12

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Azon gazdasági szereplők cégneve és címe, amelyek részére az ajánlatkérő megküldte az ajánlattételi felhívást:
1. Rodia Pro Kft. (3900 Szerencs, Felsőkert utca 59.)
2. Szerencs-Szivattyú Bt. (3900 Szerencs, Hunyadi utca 29/a.)
3. EKOSPEKTRUM Kft. (1181 Budapest, Kossuth L. utca 61.)
4. CS-KER Tranzit Kft. (3904 Legyesbénye, Alkotmány utca 21.)
5. BORNEX-KÖZMŰ Kft. (3922 Taktaharkány, Vörösmarty utca 8.)
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-2.1.3-15-BO1-2016-00035

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


