
Bontási jegyzőkönyv 

 

 

amely 2018. március 5. 11 óra 00 perckor készült Mersevát Község Önkormányzata (9531 

Mersevát, Dózsa u. 39.) ajánlatkérő által „A Merseváti Idősek Klubja 9531 Mersevát, Iskola u. 1. szám 

alatti épülete infrastrukturális fejlesztése” tárgyban a Kbt. 115 § (1) bekezdése alapján indított nyílt 

közbeszerzési eljárásban. 

 

 

Helye: Celldömölk Közös Önkormányzati Hivatal  

9500 Celldömölk, Városháza tér 1. 

 

 

Jelen vannak:  

a mellékelt jelenléti ív szerint 

 

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2018. március 5. napján 11 

óra 00 perckor lejárt. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megállapítja, hogy a 

közbeszerzési eljárásban a határidő lejártáig 3 (három) ajánlat érkezett be. 

 

 

1. Ajánlattevő 

Az ajánlat 2018. március 1. napján 9.18 órakor érkezett (postai úton) 

Az ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban egy példány eredeti papíralapú és egy elektronikus (CD) 

formában nyújtották be. 

 

Ajánlattevő neve: TEMPO-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely, Pohl-tó utca 3. 

Ajánlattevő adószáma: 10713772-2-18 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 18-09-100863 

Ajánlattevő képviselője: Szele László 

Telefon: 30/939-1430 

E-mail: szeleinfo@gmail.com 

 

Részszempont Tartalmi elem 

1. Ajánlati NETTÓ ár (Ft) 67.529.168 Ft 

ÁFA (27 %) 18.232.875 Ft 

Ajánlati (Ft) 85.762.043 Ft 

2. Jótállás mértéke (Kötelezőn túl vállalt jótállás) 0 hónap 

3.Késedelmi kötbér %-ban  0,5 % 

4.1. Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések 

(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása 
igen 

4.2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 

7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti 

időszakban végez 

igen 

4.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-

06:00 óra között 
igen 

4.4. Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a 

munkaterületre 22:00-06:00 óra között 
igen 

 

 

 

 

 



2. Ajánlattevő 

Az ajánlat 2018. március 5. napján 9.24 órakor érkezett (személyesen benyújtva) 

Az ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban egy példány eredeti papíralapú és egy elektronikus (CD) 

formában nyújtották be. 

 

Ajánlattevő neve: Alpok Pro Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ajánlattevő székhelye: 9737 Bük, Nefelejcs utca 3. 

Ajánlattevő adószáma: 255114256 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 18-09-112827 

Ajánlattevő képviselője: Vámos Tamás 

Telefon: +36 30 723-8328 

E-mail: mail@alpokpro.hu 

 

Részszempont Tartalmi elem 

1. Ajánlati NETTÓ ár (Ft) 57.991.998 Ft 

ÁFA (27 %) 15.657.839 Ft 

Ajánlati (Ft) 73.649.837 Ft 

2. Jótállás mértéke (36 hónap kötelezőn túl vállalt jótállás) 0 hónap 

3.Késedelmi kötbér %-ban (minimum 0,5 %) 0,5 % 

4.1. Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések 

(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása 
igen/nem 

4.2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 

7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti 

időszakban végez 

igen/nem 

4.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-

06:00 óra között 
igen/nem 

4.4. Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a 

munkaterületre 22:00-06:00 óra között 
igen/nem 

 

 

3. Ajánlattevő 

Az ajánlat 2018. március 5. napján 10.25 órakor érkezett (személyesen benyújtva) 

Az ajánlat zárt, sértetlen csomagolásban egy példány eredeti papíralapú és egy elektronikus (CD) 

formában nyújtották be. 

 

Ajánlattevő neve: VASI-ÉPKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Ajánlattevő székhelye: 9672 Gérce, Kossuth Lajos utca 168. 

Ajánlattevő adószáma: 11718938-2-18 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 18-09-109287 

Ajánlattevő képviselője: Horváth András 

Telefon: 36 30/526 9948 

E-mail: info@vasiepker.hu  

 

Részszempont Tartalmi elem 

1. Ajánlati NETTÓ ár (Ft) 58 300 000 Ft 

ÁFA (27 %) 15 741 000 Ft 

Ajánlati (Ft) 74 041 000 Ft 

2. Jótállás mértéke (Kötelezőn túl vállalt jótállás) 

[kötelező alap: 36 hónap] 
0 hónap 

3.Késedelmi kötbér %-ban (minimum 0,5 %) 0,5 % 

4.1. Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések 

(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása 
igen/nem  

4.2. Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben 

7:00-18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00-12:00 közötti 
igen/nem  



időszakban végez 

4.3. Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22:00-

06:00 óra között 
igen/nem 

4.4. Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a 

munkaterületre 22:00-06:00 óra között 
igen/nem  

 

 

 

Kérdés, észrevétel nem volt, a jegyzőkönyv lezárva 11 óra 43 perckor. 
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