
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 8230 Balatonfüred Szent István Tér Balatonfüred Város Önkormányzata
1 ), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a Építési beruházás - TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00029
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.10.17 08:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Nem engedélyköteles építési munkák 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 43715074 HUF

A rész neve és száma: Partvédelem felújítás 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 47764481 HUF

A rész neve és száma: Iszapkotrás és felhomokozás 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 37688646 HUF

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

Ajánlattevő neve: Balatoni Hajózási Zrt.
 8600 Siófok Krúdy Sétány 2Székhelye:

Rész neve: Iszapkotrás és felhomokozás (3)

Ajánlattevő neve: Balatoni Hajózási Zrt.

Ajánlattevő 
székhelyének címe:

8600 Siófok, Krúdy Sétány 2.

Ajánlattevő telefon 
és telefax száma:

+3684310050

Nettó ajánlati ár 
összesen (Ft):

54 506 995

Az M.1./a) 
alkalmassági 
követelmény 
igazolására 
bemutatott 
szakember 
alkalmassági 
követelményen 
felüli szakmai 
többlettapasztalata
hónapokban 
megadva ( min. 0, 
max. 36 hónap):

36

Ajánlattevő neve: DATI-SPED fuvarozó és szállítmányozó korlátolt felelősségű társaság
 8227 Felsőörs Fenyves Utca 37.Székhelye:



Rész neve: Nem engedélyköteles építési munkák (1)

Ajánlattevő neve: Dati-Sped Kft.

Ajánlattevő 
székhelyének címe:

8227 Felsőörs Fenyves utca 37

Ajánlattevő telefon 
és telefax száma:

+36 309867261 +36 87789179

Nettó ajánlati ár 
összesen (Ft):

52 070 830

Az M.1. 
alkalmassági 
követelmény 
igazolására 
bemutatott 
szakember 
alkalmassági 
követelményen 
felüli szakmai 
többlettapasztalata
hónapokban 
megadva ( min. 0, 
max. 36 hónap):

10

Ajánlattevő neve: Fejes Károly ev.
 8175 Balatonfűzfő Vasút Köz 5.Székhelye:

Rész neve: Partvédelem felújítás (2)

Ajánlattevő neve: Fejes Károly egyéni vállalkozó

Ajánlattevő 
székhelyének címe:

8175 Balatonfűzfő, Vasút köz 5.

Ajánlattevő telefon 
és telefax száma:

+36 309598391

Nettó ajánlati ár 
összesen (Ft):

68 999 995

Az M.1./a) 
alkalmassági 
követelmény 
igazolására 
bemutatott 
szakember 
alkalmassági 
követelményen 
felüli szakmai 
többlettapasztalata
hónapokban 
megadva ( min. 0, 
max. 36 hónap):

36

Kiegészítő információk a bontáshoz:



A bontási jegyzőkönyvet Takácsné dr. Kovács Éva felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (
lajstromszáma: 00016) 2018. október 18-án ellenjegyzéssel látta el.

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


