Vép Város Önkormányzata
9751 Vép, Rákóczi Ferenc utca 8.
Bontási jegyzőkönyv
amely 2018. április 25. 11 óra 00 perckor készült Vép Város Önkormányzata (9751 Vép, Rákóczi
Ferenc u. 8.) ajánlatkérő által „Komplex városképi fejlesztés keretében, a Széchenyi tér, Szent Imre
és Kolozsvári utca zöld területeinek, és kereskedelmi-szolgáltató funkcióinak természetbarát,
megújuló felújítása” tárgyban a Kbt. 115 § (1) bekezdése alapján indított nyílt közbeszerzési
eljárásban.
Helye: Vép Város Önkormányzata 9751 Vép, Rákóczi Ferenc u. 8.
Jelen vannak:

a mellékelt jelenléti ív szerint
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2018. április 25. napján 11
óra 00 perckor lejárt. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megállapítja, hogy a
közbeszerzési eljárásban a határidő lejártáig 4 (négy) ajánlat érkezett be.
1. Ajánlattevő
Az ajánlat 2018. április 25. napján 7.58 órakor érkezett (személyesen benyújtva)
Az ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban egy példány eredeti papíralapú és egy elektronikus (CD)
formában nyújtották be.
Ajánlattevő neve: GEOMÉ Geodéziai és Mélyépítő KFT.
Ajánlattevő székhelye: 9751 Vép, Rákóczi Ferenc utca 41.
Ajánlattevő adószáma: 11512907-2-18
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 18-09-103525
Ajánlattevő képviselője: Varga Elek
Telefon: 06/30-235-6961
E-mail: info@geome.hu
Részszempont
1. Ajánlati NETTÓ ár (Ft)
ÁFA (27 %)
Ajánlati (Ft)
2. Jótállás mértéke (Kötelezőn túl vállalt jótállás)
3.Késedelmi kötbér %-ban (minimum 0,5 %)
4.1. Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések
(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása
4.2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben
7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti
időszakban végez
4.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:0006:00 óra között
4.4. Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a
munkaterületre 22:00-06:00 óra között

Tartalmi elem
123.969.322.-Ft
33.471.717.-Ft
157.441.039.-Ft
12 hónap
1,0 %
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem

2. Ajánlattevő
Az ajánlat 2018. április 25. napján 9.40 órakor érkezett (személyesen benyújtva)
Az ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban egy példány eredeti papíralapú és egy elektronikus (CD)
formában nyújtották be.

Ajánlattevő neve: „Szkendó” Építő és Mélyépítő Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely, Mérleg u. 2.
Ajánlattevő adószáma: 12632125-2-18
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 18-09-104679
Ajánlattevő képviselője: Takács Sándor
Telefon: 06/70-314-4842
E-mail: info@szkendo.hu
Részszempont
1. Ajánlati NETTÓ ár (Ft)
ÁFA (27 %)
Ajánlati (Ft)
2. Jótállás mértéke (36 hónap kötelezőn túl vállalt jótállás)
3.Késedelmi kötbér %-ban (minimum 0,5 %)
4.1. Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések
(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása
4.2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben
7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti
időszakban végez
4.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:0006:00 óra között
4.4. Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a
munkaterületre 22:00-06:00 óra között

Tartalmi elem
143.172.335.-Ft
38.656.530.-Ft
181.828.865-Ft
0 hónap
0%
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem

3. Ajánlattevő
Az ajánlat 2018. április 25. napján 10.10 órakor érkezett (személyesen benyújtva)
Az ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban egy példány eredeti papíralapú és egy elektronikus (CD)
formában nyújtották be.
Ajánlattevő neve: Litor Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely, Vizöntő u. 7.
Ajánlattevő adószáma: 11316213-2-18
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 18-09-102673
Ajánlattevő képviselője: Holczer Tamás Gábor
Telefon: +36/30-500-76-02
E-mail: info@litor.hu
Részszempont
1. Ajánlati NETTÓ ár (Ft)
ÁFA (27 %)
Ajánlati (Ft)
2. Jótállás mértéke (Kötelezőn túl vállalt jótállás)
3.Késedelmi kötbér %-ban (minimum 0,5 %)
4.1. Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések
(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása
4.2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben
7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti
időszakban végez
4.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:0006:00 óra között
4.4. Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a
munkaterületre 22:00-06:00 óra között

Tartalmi elem
136.159.203.-Ft
36.762.985.-Ft
172.922.188.-Ft
0 hónap
0%
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem

4. Ajánlattevő
Az ajánlat 2018. április 25. napján 10.20 órakor érkezett (személyesen benyújtva)
Az ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban egy példány eredeti papíralapú és egy elektronikus (CD)
formában nyújtották be.
Ajánlattevő neve: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1062 Budapest, Andrássy utca 77. 2. em. 14.
Ajánlattevő adószáma: 26866336-2-42
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 01-06-775769
Ajánlattevő képviselője: Krenner Tibor
Telefon: 06/94-500-191
E-mail: info@bit-ep.hu
Részszempont
1. Ajánlati NETTÓ ár (Ft)
ÁFA (27 %)
Ajánlati (Ft)
2. Jótállás mértéke (Kötelezőn túl vállalt jótállás)
3.Késedelmi kötbér %-ban (minimum 0,5 %)
4.1. Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések
(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása
4.2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben
7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti
időszakban végez
4.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:0006:00 óra között
4.4. Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a
munkaterületre 22:00-06:00 óra között

Tartalmi elem
149.474.859.-Ft
40.358.212.-Ft
189.833.071.-Ft
0 hónap
0,5 %
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem

Kérdés, észrevétel nem volt, a jegyzőkönyv lezárva 11 óra 32 perckor.

Ajánlatkérő képviseletében:

____________________________
Dr. Biró Judit
ügyvéd
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00270

