
 

 

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Ibrány Város Önkormányzata által indított 

„Ibrány belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése és Kerékpárút fejlesztési program 
Ibrányban” 

tárgyú közbeszerzési eljárás bontásáról 

Amely készült 2018. május 17-én 12:00 órai kezdettel  

Bontási eljárás helyszíne: 

dr. Sarkadi Zoltán Ügyvédi Iroda 

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 10. fsz. 1. 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 

Ajánlatkérő 2018. április 14-én 5 gazdasági szereplő számára küldött ajánlattételi felhívást a tárgybeli 

eljárással kapcsolatban. 

A közbeszerzés tárgya:  

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Ibrány belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése és 
Kerékpárút fejlesztési program Ibrányban” 

Megvalósítás helyszíne:  

1. részajánlat: 4484 Ibrány, Nagyerdő-Ipartelep utca hrsz: 0285; Nagyhalászi utca hrsz 0266 

2. részajánlat: 4484 Ibrány Ady E. utca- Dobó I. utca összekötő utca  hrsz: 1663; Ady Endre utca- Ady 

Endre köz  hrsz: 1663, 1621, 1691, 1547, 1647; Család utca hrsz: 1729, 157; Katona utca- Nefelejcs utca- 

Liliom utca hrsz: 22, 1462, 1433, 1432, 1422; Nagyerdei utca hrsz: 1069, 0266, 0285 

Az ajánlatkérő nevében eljáró képviselő megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott 

ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2018. május 17. 12:00 óráig 3 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. 

Ajánlatkérő az ajánlat felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló 

anyagi fedezet összegét, amely megegyezik az eljárás becsült összegével:  

1. részajánlat: 45.770.000, - Ft 

2. részajánlat: 176.723.862, - Ft 

Ajánlatkérő képviselője a fenti tájékoztatást követően megállapítja, hogy az ajánlatok bontási eljárásához 

kapcsolódóan kérdés, észrevétel nincs, így az ajánlatokat tartalmazó zárt, sértetlen borítékokat felbontja, 

és a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján ismerteti a következő adatokat: 

1. részajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
HA-VI-ÉP. Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ajánlattevő székhelye: 4432 Nyíregyháza, Csongor u. 15. 

Nettó ajánlati ár (Ft): 61.770.810, - Ft 

Teljes körű jótállás időtartama (egész hónapban kifejezve, 
legalább 12 hónap, legfeljebb 36 hónap) (hónap) 

36 hónap 

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (min. 0 max. 3 fő) 
(fő) 3 fő 
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2. részajánlat:  

Nettó ajánlati ár (Ft): 197.891.761, - Ft 

Teljes körű jótállás időtartama 
(egész hónapban kifejezve, 
legalább 12 hónap, legfeljebb 36 
hónap) (hónap) 

36 hónap 

Hátrányos helyzetű 
munkavállaló alkalmazása (min. 
6 max. 10 fő) (fő) 

10 fő 

 

1. részajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
AQUA-TRADE & Consulting Építőipari, Tanácsadó és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Báthory u. 23. I. em. 3. 

Nettó ajánlati ár (Ft): 59.640.911, - Ft 

Teljes körű jótállás időtartama (egész hónapban kifejezve, 
legalább 12 hónap, legfeljebb 36 hónap) (hónap) 

36 hónap 

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (min. 0 max. 3 fő) 
(fő) 3 fő 

 

2. részajánlat:  

Nettó ajánlati ár (Ft): 190.638.778, - Ft 

Teljes körű jótállás időtartama 
(egész hónapban kifejezve, 
legalább 12 hónap, legfeljebb 36 
hónap) (hónap) 

36 hónap 

Hátrányos helyzetű 
munkavállaló alkalmazása (min. 
6 max. 10 fő) (fő) 

10 fő 

 

1. részajánlat: 

Ajánlattevő neve: 
„KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő 
Részvénytársaság 

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21. 

Nettó ajánlati ár (Ft): 57.433.990, - Ft 

Teljes körű jótállás időtartama (egész hónapban kifejezve, 
legalább 12 hónap, legfeljebb 36 hónap) (hónap) 

36 hónap 

Hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazása (min. 0 max. 3 fő) 
(fő) 3 fő 
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2. részajánlat:

Nettó ajánlati ár (Ft): 181.521.550, - Ft 

Teljes körű jótállás időtartama 
(egész hónapban kifejezve, 
legalább 12 hónap, legfeljebb 36 
hónap) (hónap) 

36 hónap 

Hátrányos helyzetű 
munkavállaló alkalmazása (min. 
6 max. 10 fő) (fő) 

10 fő 

Az ajánlatok értékelése során észlelt esetleges hiányokról ajánlattevő írásban kap értesítést a hiánypótlási 

határidő megjelölésével. 

Az ajánlatkérő képviselője befejezettnek nyilvánítja az ajánlat bontásával kapcsolatos eljárást. 

Jegyzőkönyv lezárva: 2018. május 17. 12:22 óra 

………………………………….. 

dr. Sarkadi Zoltán 
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