
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 5474 Tiszasas Rákóczi Ferenc Utca 32 ),Tiszasas Községi Önkormányzat
mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a Bölcsőde kialakítása Tiszasason-2. megismételt
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott .ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2021.02.10 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő 
ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 76388266 HUF

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

Ajánlattevő neve: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 6000 Kecskemét Mindszenti Körút 10Székhelye:

Értékelési szempontok

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve):
79 815 535

2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások

Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának 
zavartalansága érdekében tett intézkedések

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása:
Nem

Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet 
helyszínen tartását:
Nem

3. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 
hónap):
0

Magyarázat a többlet jótállás értékelési szemponthoz: Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a következő formában 
kell megadni a vállalt jótállás időtartamát: az az ajánlattevő, aki a kötelező 36 hónap jótállási időn felül további
12 hónap jótállást ajánl meg, akkor a Felolvasólapon a következőket kell feltüntetnie: „12”. Ha ajánlattevő a 
kötelező 36 hónap jótállási időn felül nem vállal több időt, a Felolvasólapon a következőket kell feltüntetnie: „0
”. Tehát a Felolvasólapon csak a 36 hónap kötelező alap jótálláson felüli vállalást kell feltüntetni.

Ajánlattevő neve: Generál Centrál Építőipari és Kereskedelmi Kft.
 6000 Kecskemét Kiskőrösi Út 12Székhelye:

Értékelési szempontok

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve):
87 297 280

2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások



Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának 
zavartalansága érdekében tett intézkedések

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása:
Nem

Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet 
helyszínen tartását:
Nem

3. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 
hónap):
0

Magyarázat a többlet jótállás értékelési szemponthoz: Ajánlattevőnek a Felolvasólapon a következő formában 
kell megadni a vállalt jótállás időtartamát: az az ajánlattevő, aki a kötelező 36 hónap jótállási időn felül további
12 hónap jótállást ajánl meg, akkor a Felolvasólapon a következőket kell feltüntetnie: „12”. Ha ajánlattevő a 
kötelező 36 hónap jótállási időn felül nem vállal több időt, a Felolvasólapon a következőket kell feltüntetnie: „0
”. Tehát a Felolvasólapon csak a 36 hónap kötelező alap jótálláson felüli vállalást kell feltüntetni.

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


