
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 9824 Olaszfa Ady E. Utca 15 ), mint Olaszfa Község Önkormányzat
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről Egyedi szennyvízkezelés kialakítása Olaszfán
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban Kbt. 115. § Nyílt eljárás
benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.06.27 10:00) 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 106307900 HUF

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

Ajánlattevő neve: SENEX Környezetgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
 9985 Felsőszölnök Alsó-Jánoshegy 6.Székhelye:

Ajánlattevő neve: Folyondár'2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 8227 Felsőörs Fenyves Utca 4Székhelye:

Nettó ajánlati ár (
HUF)::

106 282 462

Megajánlott 
jótállási határidő (
hónap)::

25

Vállalja szilárd vagy
legalább zúzott kő 
burkolatú kültéri 
felvonulási terület 
kialakítását, ill. 
igénybevételét:

Nem

Kizárólag EURO III 
vagy annál 
korszerűbb 
normának 
megfelelő 
tehergépjárművek 
alkalmazása 
legalább 50 %-ban :

Nem

A kivitelezés 
megkezdését 
megelőzően az 
esetlegesen 
keletkező veszélyes 
hulladék kezelésére
, szállításra jogosult
szakcég 
igénybevételét 
igazoló megkötött 
szerződés 
bemutatása :

Nem

A járművek, 



munkagépek 
tankolása kizárólag 
szilárd, burkolt 
talajon az adott 
munkaterület 
felvonulási 
területén az 
esetleges azonnal 
kármentesítésre 
alkalmas 
környezetben 
történik, vagy 
kiépített 
üzemanyagtöltő 
állomáson :

Igen

Építési hulladékok 
újrahasznosításának
vállalása legalább a 
keletkezett összes 
építési hulladék 
tömegének 5 %-ban:

Nem

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

Igen

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

Igen

Ajánlattevő neve: Vízépítő Invest Kft.
 8230 Balatonfüred Venyige Utca 3.Székhelye:

Nettó ajánlati ár (
HUF)::

111 936 540

Megajánlott 
jótállási határidő (
hónap)::

24

Vállalja szilárd vagy
legalább zúzott kő 
burkolatú kültéri 
felvonulási terület 
kialakítását, ill. 
igénybevételét:

Igen

Kizárólag EURO III 
vagy annál 
korszerűbb 



normának 
megfelelő 
tehergépjárművek 
alkalmazása 
legalább 50 %-ban :

Nem

A kivitelezés 
megkezdését 
megelőzően az 
esetlegesen 
keletkező veszélyes 
hulladék kezelésére
, szállításra jogosult
szakcég 
igénybevételét 
igazoló megkötött 
szerződés 
bemutatása :

Nem

A járművek, 
munkagépek 
tankolása kizárólag 
szilárd, burkolt 
talajon az adott 
munkaterület 
felvonulási 
területén az 
esetleges azonnal 
kármentesítésre 
alkalmas 
környezetben 
történik, vagy 
kiépített 
üzemanyagtöltő 
állomáson :

Nem

Építési hulladékok 
újrahasznosításának
vállalása legalább a 
keletkezett összes 
építési hulladék 
tömegének 5 %-ban:

Nem

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



Ajánlattevő neve: Zsilip 2008 Víz- és Mélyépítő KFt
 1073 Budaoest Osvát Utca 17Székhelye:

Nettó ajánlati ár (
HUF)::

112 227 621

Megajánlott 
jótállási határidő (
hónap)::

24

Vállalja szilárd vagy
legalább zúzott kő 
burkolatú kültéri 
felvonulási terület 
kialakítását, ill. 
igénybevételét:

Igen

Kizárólag EURO III 
vagy annál 
korszerűbb 
normának 
megfelelő 
tehergépjárművek 
alkalmazása 
legalább 50 %-ban :

Nem

A kivitelezés 
megkezdését 
megelőzően az 
esetlegesen 
keletkező veszélyes 
hulladék kezelésére
, szállításra jogosult
szakcég 
igénybevételét 
igazoló megkötött 
szerződés 
bemutatása :

Nem

A járművek, 
munkagépek 
tankolása kizárólag 
szilárd, burkolt 
talajon az adott 
munkaterület 
felvonulási 
területén az 
esetleges azonnal 
kármentesítésre 
alkalmas 
környezetben 
történik, vagy 
kiépített 
üzemanyagtöltő 
állomáson :

Nem

Építési hulladékok 
újrahasznosításának
vállalása legalább a 



keletkezett összes 
építési hulladék 
tömegének 5 %-ban:

Nem

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

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


