BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült a(z) Dáka Község Önkormányzata (Magyarország, 8592 Dáka Dózsa György Utca 95 ), mint
Ajánlatkérő által megindított „Közlekedésfejlesztési beruházás Dákán” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 115. § Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatok bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.04.16 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy
ajánlat érkezett.
A rész neve és száma: I. rész - Buszöböl és járda 1
Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 41378100 HUF
A rész neve és száma: II. rész - Gyaloghíd és járda 2
Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 19050000 HUF

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

Ajánlattevő neve: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9081 Győrújbarát István Utca 213
Rész neve: II. rész - Gyaloghíd és járda (2)
Nettó ajánlati ár (
HUF):
Vállalt jótállás
mértéke (hónap):

8 575 800
12

A garanciális és
jótállási időszak alatt
a javítások
megkezdésének

15

vállalt határideje (
munkanap):
Nyilatkozom, hogy az
ajánlattevő gazdasági
társaság a Kbt. 66 § (
6) alapján nem vesz
nem vesz igénybe a
szerződés
teljesítéséhez az

Igen

eljárásban előírt
kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót,
vagy az alkalmasság
igazolásában részt
vevő más szervezetet.:
Nyilatkozom, hogy az
ajánlattevő vállalja a
szerződés-tervezetben
nevesített szerződést

Igen

biztosító
mellékkötelezettségek
teljesítését. :
Nyilatkozom, hogy a
322/2015 (X.30.)
Korm.rend. 26. §-ban
foglaltaknak
megfelelően az
ajánlatkérő által a
felhívásban vagy a
közbeszerzési

Igen

dokumentumokban
előírt
felelősségbiztosítással
ajánlattevő a
szerződéskötésig
rendelkezni fog.:
Nyilatkozom, hogy
nyertessége esetén az
ajánlattevő a
szerződést a
tervezetben
közzétetteknek

Igen

megfelelően
Ajánlatkérő
felhívására
haladéktalanul
megköti.:
Ajánlattevő
kapcsolattartójának

Varga-Lang Károly

neve: :
A kapcsolattartó
telefonszáma: :
A kapcsolattartó
email-címe::

+36-20/455-7546
langszolg@langszolg.hu

Rész neve: I. rész - Buszöböl és járda (1)
Nettó ajánlati ár (
HUF):
Vállalt jótállás
mértéke (hónap):

45 787 760
12

A garanciális és
jótállási időszak alatt
a javítások
megkezdésének
vállalt határideje (
munkanap):
Nyilatkozom, hogy az
ajánlattevő gazdasági
társaság a Kbt. 66 § (
6) alapján nem vesz
nem vesz igénybe a

15

szerződés
teljesítéséhez az

Igen

eljárásban előírt
kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót,
vagy az alkalmasság
igazolásában részt
vevő más szervezetet.:
Nyilatkozom, hogy az
ajánlattevő vállalja a
szerződés-tervezetben
nevesített szerződést

Igen

biztosító
mellékkötelezettségek
teljesítését. :
Nyilatkozom, hogy a
322/2015 (X.30.)
Korm.rend. 26. §-ban
foglaltaknak
megfelelően az
ajánlatkérő által a
felhívásban vagy a
közbeszerzési

Igen

dokumentumokban
előírt
felelősségbiztosítással
ajánlattevő a
szerződéskötésig
rendelkezni fog.:
Nyilatkozom, hogy
nyertessége esetén az
ajánlattevő a
szerződést a
tervezetben
közzétetteknek

Igen

megfelelően
Ajánlatkérő
felhívására
haladéktalanul
megköti.:
Ajánlattevő
kapcsolattartójának

Varga-Lang Károly

neve: :
A kapcsolattartó
telefonszáma: :
A kapcsolattartó
email-címe::

+3620/455-7546
langszolg@langszolg.hu

Ajánlattevő neve: Nyudut Útépítő, Tervező és Kivitelező Kft
Székhelye: 9026 Győr Teleki László Utca 46. II./13.
Rész neve: II. rész - Gyaloghíd és járda (2)
Nettó ajánlati ár (

HUF):
Vállalt jótállás
mértéke (hónap):

8 395 720
12

A garanciális és
jótállási időszak alatt
a javítások
megkezdésének

15

vállalt határideje (
munkanap):
Nyilatkozom, hogy az
ajánlattevő gazdasági
társaság a Kbt. 66 § (
6) alapján nem vesz
nem vesz igénybe a
szerződés
teljesítéséhez az

Igen

eljárásban előírt
kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót,
vagy az alkalmasság
igazolásában részt
vevő más szervezetet.:
Nyilatkozom, hogy az
ajánlattevő vállalja a
szerződés-tervezetben
nevesített szerződést

Igen

biztosító
mellékkötelezettségek
teljesítését. :
Nyilatkozom, hogy a
322/2015 (X.30.)
Korm.rend. 26. §-ban
foglaltaknak
megfelelően az
ajánlatkérő által a
felhívásban vagy a
közbeszerzési

Igen

dokumentumokban
előírt
felelősségbiztosítással
ajánlattevő a
szerződéskötésig
rendelkezni fog.:
Nyilatkozom, hogy
nyertessége esetén az
ajánlattevő a
szerződést a
tervezetben
közzétetteknek
megfelelően
Ajánlatkérő
felhívására
haladéktalanul
megköti.:

Igen

Ajánlattevő
kapcsolattartójának

Horváth László

neve: :
A kapcsolattartó
telefonszáma: :
A kapcsolattartó
email-címe::

+36 706393525
horvath.laszlo@nyudut.hu

Rész neve: I. rész - Buszöböl és járda (1)
Nettó ajánlati ár (
HUF):
Vállalt jótállás
mértéke (hónap):

43 927 340
12

A garanciális és
jótállási időszak alatt
a javítások
megkezdésének

15

vállalt határideje (
munkanap):
Nyilatkozom, hogy az
ajánlattevő gazdasági
társaság a Kbt. 66 § (
6) alapján nem vesz
nem vesz igénybe a
szerződés
teljesítéséhez az

Igen

eljárásban előírt
kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót,
vagy az alkalmasság
igazolásában részt
vevő más szervezetet.:
Nyilatkozom, hogy az
ajánlattevő vállalja a
szerződés-tervezetben
nevesített szerződést

Igen

biztosító
mellékkötelezettségek
teljesítését. :
Nyilatkozom, hogy a
322/2015 (X.30.)
Korm.rend. 26. §-ban
foglaltaknak
megfelelően az
ajánlatkérő által a
felhívásban vagy a
közbeszerzési
dokumentumokban
előírt
felelősségbiztosítással

Igen

ajánlattevő a
szerződéskötésig
rendelkezni fog.:
Nyilatkozom, hogy
nyertessége esetén az
ajánlattevő a
szerződést a
tervezetben
közzétetteknek

Igen

megfelelően
Ajánlatkérő
felhívására
haladéktalanul
megköti.:
Ajánlattevő
kapcsolattartójának

Horváth László

neve: :
A kapcsolattartó
telefonszáma: :
A kapcsolattartó
email-címe::

+ 36 706393525
horvath.laszlo@nyudut.hu

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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

