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Érdeklődések

Érdeklődő neve Érdeklődő székhelye Érdeklődő kapcsolattartói adatok

Lutor László egyéni vállalkozó 8700 Marcali Bem Utca 35.
Neve: Lutor László 

 Tel.: +36 302433553
Email: lulaci@t-online.hu

RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft. 7530 Kadarkút Fő Utca 26.
Neve: Radák József 

 Tel.: +36 302534805
Email: rajrad@freemail.hu
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Balatonújlak Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

„Balatonújlak-Kéthely csapadék elvezetés”Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001520732021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz



BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 8712 Balatonújlak Templom Utca 3Balatonújlak Község Önkormányzata
), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a „Balatonújlak-Kéthely csapadék elvezetés”
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 

 közbeszerzési eljárásban benyújtott .Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2021.12.21 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő 
ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 44604777 HUF

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

Ajánlattevő neve: Lutor László egyéni vállalkozó (vezető ajánlattevő)
 8700 Marcali Bem Utca 35.Székhelye:

Felolvasólap

1. Nettó vállalkozói díj (HUF) :
45 012 122

2. A III.1.3. M.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember vízgazdálkodási 
építmények építése szakterületen szerzett szakmai tapasztalatának többlet (az alkalmassági 
követelményként meghatározott értéken felüli) időtartama (0-24 hó) :
24

3. Jótállás időtartama a 36 hónap kötelező jótálláson felül (további 0-24 hónap) :
24

A felolvasólapon a 36 hónap kötelező jótállási időn felüli értéket kell megadni.

4. A jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi 
javításának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 naptári nap) :
1

Ajánlattevő neve: RADÁK Építőipari és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)
 7530 Kadarkút Fő Utca 26.Székhelye:

Felolvasólap

1. Nettó vállalkozói díj (HUF) :
72 832 593

2. A III.1.3. M.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember vízgazdálkodási 
építmények építése szakterületen szerzett szakmai tapasztalatának többlet (az alkalmassági 
követelményként meghatározott értéken felüli) időtartama (0-24 hó) :
24

3. Jótállás időtartama a 36 hónap kötelező jótálláson felül (további 0-24 hónap) :
0

A felolvasólapon a 36 hónap kötelező jótállási időn felüli értéket kell megadni.



4. A jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi 
javításának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 naptári nap) :
4

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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