
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4251 Hajdúsámson Szabadság Tér Hajdúsámson Város Önkormányzata
5. ), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-Szűcs utca felújítása
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.12.17 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 6 darab, azaz hat 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Aszfaltburkolat építés 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 34316346 HUF

A rész neve és száma: Bitumenemulziós útstabilizálás 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 30000000 HUF

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

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

Ajánlattevő neve: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 4200 Hajdúszoboszló Keleti Utca 34Székhelye:

Rész neve: Aszfaltburkolat építés (1)

Szerződés 
teljesítésébe 
bevonni kívánt 
szakember 
mélyépítési 
beruházásokban 
vagy közlekedési 
építmények 
építés-szerelési 
munkáiban szerzett
szakmai 

42



tapasztalata (
minimum 24 hónap
):

Vállalja-e 1 fő 
hátrányos helyzetű 
munkavállaló 
foglalkoztatását (
igen/nem):

nem

Nettó ajánlati ár (
Ft-ban megadva):

50 344 480

Rész neve: Bitumenemulziós útstabilizálás (2)

Szerződés 
teljesítésébe 
bevonni kívánt 
szakember 
mélyépítési 
beruházásokban 
vagy közlekedési 
építmények 
építés-szerelési 
munkáiban szerzett
szakmai 
tapasztalata (
minimum 24 hónap
):

42

Vállalja-e 1 fő 
hátrányos helyzetű 
munkavállaló 
foglalkoztatását (
igen/nem):

nem

Nettó ajánlati ár (
Ft-ban megadva):

44 367 860

Ajánlattevő neve: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 4200 Hajdúszoboszló Bartók Béla Utca 14.Székhelye:

Rész neve: Aszfaltburkolat építés (1)

Szerződés 
teljesítésébe 
bevonni kívánt 
szakember 
mélyépítési 
beruházásokban 
vagy közlekedési 
építmények 
építés-szerelési 
munkáiban szerzett
szakmai 
tapasztalata (
minimum 24 hónap
):

36



Vállalja-e 1 fő 
hátrányos helyzetű 
munkavállaló 
foglalkoztatását (
igen/nem):

nem

Nettó ajánlati ár (
Ft-ban megadva):

50 384 330

Rész neve: Bitumenemulziós útstabilizálás (2)

Szerződés 
teljesítésébe 
bevonni kívánt 
szakember 
mélyépítési 
beruházásokban 
vagy közlekedési 
építmények 
építés-szerelési 
munkáiban szerzett
szakmai 
tapasztalata (
minimum 24 hónap
):

36

Vállalja-e 1 fő 
hátrányos helyzetű 
munkavállaló 
foglalkoztatását (
igen/nem):

nem

Nettó ajánlati ár (
Ft-ban megadva):

44 910 880

Ajánlattevő neve: Terra-General Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
 4251 Hajdúsámson Mikótelek Utca 18Székhelye:

Rész neve: Aszfaltburkolat építés (1)

Szerződés 
teljesítésébe 
bevonni kívánt 
szakember 
mélyépítési 
beruházásokban 
vagy közlekedési 
építmények 
építés-szerelési 
munkáiban szerzett
szakmai 
tapasztalata (
minimum 24 hónap
):

44

Vállalja-e 1 fő 
hátrányos helyzetű 
munkavállaló igen



foglalkoztatását (
igen/nem):

Nettó ajánlati ár (
Ft-ban megadva):

41 495 160

Rész neve: Bitumenemulziós útstabilizálás (2)

Szerződés 
teljesítésébe 
bevonni kívánt 
szakember 
mélyépítési 
beruházásokban 
vagy közlekedési 
építmények 
építés-szerelési 
munkáiban szerzett
szakmai 
tapasztalata (
minimum 24 hónap
):

44

Vállalja-e 1 fő 
hátrányos helyzetű 
munkavállaló 
foglalkoztatását (
igen/nem):

igen

Nettó ajánlati ár (
Ft-ban megadva):

33 119 510

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A Kbt. 115.§ (7) bekezdése szerint ajánlattételre felkért gazdasági szereplők:

AQUA-GENERAL Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Keleti utca 34.
Adószám: 13445762-2-09

Berettyó-Útép Kft.
4100 Berettyóújfalu, Széchenyi utca 59.
Adószám:14298903-2-09

Magyar Mélyépítő Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Bartók Béla utca 14.
Adószám: 22634812-2-09

ROAD-3 Kft.
4032 Debrecen, Borbíró tér 2. 2. em. 8.
Adószám: 13299619-2-09

TERRA-GENERAL Kft.
4251 Hajdúsámson, Mikótelek u.18.
Adószám: 14948086-2-09



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


