
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 5630 Békés Petőfi Sándor Utca 2 ), mint Békés Város Önkormányzata
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015.Békés energetikai fejlesztés I. ütem
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Kbt. 113. § Nyílt eljárás

 bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.08.31 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Rendelőintézet energetikai korszerűsítése 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 88143670 HUF

A rész neve és száma: Művelődési Központ energetikai korszerűsítése 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 195212350 HUF

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

Ajánlattevő neve: PROSZERV Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 5600 Békéscsaba Luther Utca 12. 2. em. 220.Székhelye:

Ajánlattevő neve: Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 5630 Békés Dózsa György Utca 3Székhelye:

Rész neve: Művelődési Központ energetikai korszerűsítése (2)

Nettó ajánlati ár 
összesen (HUF):

216 685 582

Az M/1. pontra 
bemutatott MV-É 
szakember felelős 
műszaki vezetői 
jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges 
gyakorlati időn 
felüli szakmai 
tapasztalata (
hónapban) (
maximum 24 hónap
):

24

Rész neve: Rendelőintézet energetikai korszerűsítése (1)

Nettó ajánlati ár 
összesen (HUF):

95 105 025

Az M/1. pontra 
bemutatott MV-É 
szakember felelős 
műszaki vezetői 
jogosultság 



megszerzéséhez 
szükséges 
gyakorlati időn 
felüli szakmai 
tapasztalata (
hónapban) (
maximum 24 hónap
):

24

Ajánlattevő neve: Pro-Békés Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 5711 Gyula Láncház Utca 3Székhelye:

Rész neve: Művelődési Központ energetikai korszerűsítése (2)

Nettó ajánlati ár 
összesen (HUF):

231 797 714

Az M/1. pontra 
bemutatott MV-É 
szakember felelős 
műszaki vezetői 
jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges 
gyakorlati időn 
felüli szakmai 
tapasztalata (
hónapban) (
maximum 24 hónap
):

0

Rész neve: Rendelőintézet energetikai korszerűsítése (1)

Nettó ajánlati ár 
összesen (HUF):

102 474 716

Az M/1. pontra 
bemutatott MV-É 
szakember felelős 
műszaki vezetői 
jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges 
gyakorlati időn 
felüli szakmai 
tapasztalata (
hónapban) (
maximum 24 hónap
):

0

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Saját kezdeményezésre felhívottak:
Békés-Vill Kft.
Pro-Békés Kft.



Épcenter Kft.
Mediműszer Kft.
Hartmann Kft.

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


