
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 2610 Nőtincs Szabadság Út 50. ), mint Nőtincs Község Önkormányzata
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a Nőtincs-Civilházfelújítás,energetikaikorszerűsítés
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.11.27 12:00) 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 24576105 HUF

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

Ajánlattevő neve: Alternatív Zöldenergia Korlátolt Felelősségű Társaság
 4030 Debrecen Tégláskert Utca 34.Székhelye:

Vállalt jótállás 
időtartama (a 
kötelező min. 12 
hónapon felül max. 
36 hónap, ( hónap):

12

Ajánlattételi felhívás 
III.1.3.) Műszaki ill. 
szakmai alkalmasság
pontjában 
meghatározott 
szakember 
alkalmassági 
min.követelményként
előírt szakmai 
tapasztalatot 
meghaladó többlet 
szakmai 
tapasztalatának 
mértéke egész 
hónapban megadva 
min.0, max 60 hónap
:

0

Egyösszegű ajánlati 
ár (nettó Ft)/ :

26 282 516

Ajánlattevő neve: Global Life Group Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 1135 Budapest Frangepán Utca 63. 4. em. 35.Székhelye:

Vállalt jótállás 
időtartama (a 
kötelező min. 12 
hónapon felül max. 
36 hónap, ( hónap):

12

Ajánlattételi felhívás 
III.1.3.) Műszaki ill. 



szakmai alkalmasság
pontjában 
meghatározott 
szakember 
alkalmassági 
min.követelményként
előírt szakmai 
tapasztalatot 
meghaladó többlet 
szakmai 
tapasztalatának 
mértéke egész 
hónapban megadva 
min.0, max 60 hónap
:

36

Egyösszegű ajánlati 
ár (nettó Ft)/ :

24 673 663

Ajánlattevő neve: Péterfia Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
 4026 Debrecen Bem Tér 30.Székhelye:

Vállalt jótállás 
időtartama (a 
kötelező min. 12 
hónapon felül max. 
36 hónap, ( hónap):

12

Ajánlattételi felhívás 
III.1.3.) Műszaki ill. 
szakmai alkalmasság
pontjában 
meghatározott 
szakember 
alkalmassági 
min.követelményként
előírt szakmai 
tapasztalatot 
meghaladó többlet 
szakmai 
tapasztalatának 
mértéke egész 
hónapban megadva 
min.0, max 60 hónap
:

0

Egyösszegű ajánlati 
ár (nettó Ft)/ :

26 122 858

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


