
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 9200 Mosonmagyaróvár Fő Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Utca 11 ), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. Kerékpárút 4. (1191)
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Kbt. 113. § Nyílt eljárás

.ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.05.08 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő 
ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 20935022 HUF

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

Ajánlattevő neve: Heoscont Hungária Termelési és Kereskedelmi Kft.
 9028 Győr Külső-Veszprémi Út 50/BSzékhelye:

1. Összesített nettó
ajánlati ár (nettó 
HUF):

23 372 825

2. A szerződés 
teljesítésében részt
vevő, 1 fő 
szakembernek a 
felelős műszaki 
vezetői jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges 
gyakorlati idején 
túli többlet 
szakmai 
tapasztalata (egész
hónapokban, min. 
0 hónap, max. 60 
hónap):

60

Ajánlattevő neve: Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft
 2890 Tata Janek Géza Utca 8-10Székhelye:

1. Összesített nettó
ajánlati ár (nettó 
HUF):

43 486 989

2. A szerződés 
teljesítésében részt
vevő, 1 fő 
szakembernek a 
felelős műszaki 
vezetői jogosultság 
megszerzéséhez 
szükséges 
gyakorlati idején 
túli többlet 

58



szakmai 
tapasztalata (egész
hónapokban, min. 
0 hónap, max. 60 
hónap):

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11., a továbbiakban: 
ajánlatkérő), mint ajánlatkérő a „Vállalkozási szerződés keretében kerékpárút építése a TOP-3.1.1-15-GM1-
2016-00003 azonosítószámú, „Mosoni kerékpárút kialakítása, az országos közút mentén” elnevezésű 
projektben 4.” elnevezésű közbeszerzési eljárásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. §
(1) bekezdése szerint ajánlatkérő az alábbiakban ismerteti, hogy mely gazdasági szereplők részére küldte meg 
saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást:
- ALFA-GIROD Forgalomtechnikai Kft. (9028 Győr, Fehérvári út 75.)
- HEOSCONT HUNGÁRIA Kft. (9028 Győr, Külső-Veszprémi utca 50. b. ép.)
- STRABAG Általános Építő Kft. (9022 Győr, Schwarzenberg u. 8/b.)

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


