BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült a(z) Besenyszög Város Önkormányzata (Magyarország, 5071 Besenyszög Dózsa György Út 4.
), mint Ajánlatkérő által megindított „ TSZ épület felújítása Besenyszögön” tárgyú, a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása
részvételi szakasz nélkül közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.
Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.01.21 14:00) 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 226911797 HUF

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

Ajánlattevő neve: Maranelló-2001 Építőipari és Szállítmányozási Kft
Székhelye: 5000 Szolnok Panel Út 2.
Vállalkozási
szerződés meglévő
irodaépület
átalakítására és
bővítésére,
szociális konyha,

Maranello 2001 Kft

sport és közösségi
központ
létrehozására
Besenyszögön:
Közös Ajánlattevők
esetén a
konzorciumot
alkotó tagok adatai
(Neve; Székhelye;
Telefonszáma;
Telefaxszáma;

Nem történik közös ajánlattétel

E-mail címe;
Konzorciumot
vezető tag
megjelölése (neve;
címe):
Egyösszegű nettó
ajánlati ár (Ft) :

359 098 665

Az MSZ.2. pontban
előírt alkalmassági
követelményt
igazoló szakember
magasépítési
munkák területén
szerzett kivitelezési
szakmai
tapasztalata (db) (
min. 0 db – max. 3
db szerződés):

3

A kötelezően előírt
12 hónap jótállási
időn felül vállalt
többlet jótállás

12

időtartama (hónap)
(min. 0 hónap –
max. 12 hónap) :

Ajánlattevő neve: Szilasi és Társa Termelő és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 5231 Fegyvernek Liszt Ferenc Út 13/a
Vállalkozási
szerződés meglévő
irodaépület
átalakítására és
bővítésére,
szociális konyha,

Szilasi és Társa Kft.

sport és közösségi
központ
létrehozására
Besenyszögön:
Egyösszegű nettó
ajánlati ár (Ft) :

406 446 719

Az MSZ.2. pontban
előírt alkalmassági
követelményt
igazoló szakember
magasépítési
munkák területén

3

szerzett kivitelezési
szakmai
tapasztalata (db) (
min. 0 db – max. 3
db szerződés):
A kötelezően előírt
12 hónap jótállási
időn felül vállalt
többlet jótállás

12

időtartama (hónap)
(min. 0 hónap –
max. 12 hónap) :

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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

