
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 7625 Pécs Tettye Tér 9. ), mint Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló Ős-Dráva szálláshely építési beruházás
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Kbt. 113. § Nyílt eljárás

 bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.10.11 09:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három 
ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 205298000 HUF

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

Ajánlattevő neve: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 6344 Hajós Kossuth Utca 21.Székhelye:

1. részszempont: 
nettó vállalkozói díj
(Ft):

346 400 981

2. részszempont: 
Az M.1) 
alkalmassági 
körben előírt 
szakember 
jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
tapasztalat feletti 
tapasztalati ideje (
min. 0 hónap - max
. 60 hónap):

60

3. részszempont: 
Többlet jótállás 
vállalása ( min. 0 
hó-max. 36 hó):

36

Ajánlattevő neve: GEMENC BAU TOLNA Építőipari és Szolgáltató Kft.
 7100 Szekszárd Tinódi Utca 7.Székhelye:

1. részszempont: 
nettó vállalkozói díj
(Ft):

494 622 230

2. részszempont: 
Az M.1) 
alkalmassági 
körben előírt 
szakember 
jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
tapasztalat feletti 

51



tapasztalati ideje (
min. 0 hónap - max
. 60 hónap):

3. részszempont: 
Többlet jótállás 
vállalása ( min. 0 
hó-max. 36 hó):

12

Ajánlattevő neve: Geoépker Mezőgazdasági Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság

 7975 Kétújfalu Rákóczi Utca 77Székhelye:

1. részszempont: 
nettó vállalkozói díj
(Ft):

366 794 467

2. részszempont: 
Az M.1) 
alkalmassági 
körben előírt 
szakember 
jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges szakmai 
tapasztalat feletti 
tapasztalati ideje (
min. 0 hónap - max
. 60 hónap):

29

3. részszempont: 
Többlet jótállás 
vállalása ( min. 0 
hó-max. 36 hó):

12

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Ajánlatkérő tájékoztatása szerint saját kezdeményezésére a felhívást az alábbi gazdasági szereplőknek küldte 
meg:
GEOÉPKER Kft. (7975 Kétújfalu, Rákóczi u. 77.)
AKTÍV Kft. (6344, Hajós, Kossuth utca 21.)
GEMENC BAU Kft. (7100 Szekszárd., Tinódi u. 7.)

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


