
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 6000 Kecskemét Liszt Ferenc Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Utca 19. ), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a KNPI állattartó telepeinek üzemeltetése
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési Nyílt eljárás
eljárásban benyújtott .ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.03.27 13:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Bugacpusztaháza őshonosállat-tartó telep 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 46778770 HUF

A rész neve és száma: Izsák-Páhi őshonosállat-tartó telep 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 83613353 HUF

A rész neve és száma: Kunszentmiklós-Nagyállás őshonosállat-tartó telep 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 33161187 HUF

A rész neve és száma: Pusztaszer őshonosállat-tartó telep 4

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 74013937 HUF

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

Ajánlattevő neve: Androvicz István e.v.
 6114 Bugac Móricz Zsigmond Utca 20.Székhelye:

Rész neve: Bugacpusztaháza őshonosállat-tartó telep (1)

Az 25 hónapra vonatkozó egyösszegű összesített nettó ajánlati ár (HUF): (A 14 hónap "nyári” 
legeltetésre és a 11 hónap „téli ” etetésre vonatkozó kalkulált díjak összege):
55 000 000

Egész számban kell megadni a nettó ajánlati árat.

Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember 
szakmai többlettapasztalata (hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. 
pont):
208

Egész számban kell megadni a szakmai többlettapasztalatot.

Ajánlattevő neve: Székely Telep Kft.
 6767 Ópusztaszer Béke Utca 74.Székhelye:

Rész neve: Pusztaszer őshonosállat-tartó telep (4)

Az 25 hónapra vonatkozó egyösszegű összesített nettó ajánlati ár (HUF): (A 14 hónap "nyári” 
legeltetésre és a 11 hónap „téli ” etetésre vonatkozó kalkulált díjak összege):
70 800 000



Egész számban kell megadni a nettó ajánlati árat.

Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember 
szakmai többlettapasztalata (hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. 
pont):
88

Egész számban kell megadni a szakmai többlettapasztalatot.

Ajánlattevő neve: Szilaj Gulya Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 6043 Kunbaracs Daruhát Tanya 122.Székhelye:

Rész neve: Izsák-Páhi őshonosállat-tartó telep (2)

Az 25 hónapra vonatkozó egyösszegű összesített nettó ajánlati ár (HUF): (A 14 hónap "nyári” 
legeltetésre és a 11 hónap „téli ” etetésre vonatkozó kalkulált díjak összege):
94 500 000

Egész számban kell megadni a nettó ajánlati árat.

Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember 
szakmai többlettapasztalata (hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. 
pont):
60

Egész számban kell megadni a szakmai többlettapasztalatot.

Rész neve: Kunszentmiklós-Nagyállás őshonosállat-tartó telep (3)

Az 25 hónapra vonatkozó egyösszegű összesített nettó ajánlati ár (HUF): (A 14 hónap "nyári” 
legeltetésre és a 11 hónap „téli ” etetésre vonatkozó kalkulált díjak összege):
39 500 000

Egész számban kell megadni a nettó ajánlati árat.

Az Ajánlattételi felhívás III.1.3) M/1. pontja szerinti alkalmassági feltételként előírt szakember 
szakmai többlettapasztalata (hónapban)(36 hónap és azt meghaladó érték esetén egyaránt max. 
pont):
60

Egész számban kell megadni a szakmai többlettapasztalatot.

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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

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


