
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 6000 Kecskemét Liszt Ferenc Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Utca 19. ), mint Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, amg.-i erő és munkagépek karbantartása, javítása
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési Nyílt eljárás
eljárásban benyújtott .ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.10.20 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: NEW Holland gyártmányú traktorok karb.-a, jav.-a 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 31584780 HUF

A rész neve és száma: Krone gyártmányú gépek karb.-a, jav.-a 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 19261200 HUF

A rész neve és száma: Egyéb gyártmányú erő és munkagépek karb.-a, jav.-a 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 20183400 HUF

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

Ajánlattevő neve: Valkon 2007. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
 6000 Kecskemét Mindzsenti Körút 55Székhelye:

Rész neve: Krone gyártmányú gépek karb.-a, jav.-a (2)

1.1. alszemopont: Nem nevesített javítások nettó rezsióradíja (HUF/óra):
12 700

1.2. alszempont: Képzett összesített nettó javítási költség nevesített javításokra (HUF):
39 433 942

Részletes árajánlatot (ártáblázat) is be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumban megadott 
táblázatmintának megfelelő tartalommal és bontásban az 1.2. alszempont esetén. A táblázatot teljes körűen 
beárazni szükséges és a mindösszesen sorban képződő összeget kell a jelen felolvasólapon feltüntetni az 1.2. 
alszempont esetében.

1.3. alszempont: nettó kiszállási átalánydíj (HUF/alkalom):
25 000

1.4. alszempont: gépszállítás nettó díja (HUF/km):
300

2. szempont: napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) :
Igen

3. szempont: Az eseti meghibásodások esetében a javítási munkák megkezdésének vállalt ideje a 
bejelentéstől számítva (óra) (min. 2 óra, max. 72óra):
4



Ajánlattevő neve: AGROTEC Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
 2900 Komárom Puskás Tivadar Utca 4/ASzékhelye:

Rész neve: NEW Holland gyártmányú traktorok karb.-a, jav.-a (1)

1.1. alszemopont: Nem nevesített javítások nettó rezsióradíja (HUF/óra):
11 900

1.2. alszempont: Képzett összesített nettó javítási költség nevesített javításokra (HUF):
51 936 076

Részletes árajánlatot (ártáblázat) is be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumban megadott 
táblázatmintának megfelelő tartalommal és bontásban az 1.2. alszempont esetén. A táblázatot teljes körűen 
beárazni szükséges és a mindösszesen sorban képződő összeget kell a jelen felolvasólapon feltüntetni az 1.2. 
alszempont esetében.

1.3. alszempont: nettó kiszállási átalánydíj (HUF/alkalom):
0

1.4. alszempont: gépszállítás nettó díja (HUF/km):
210

2. szempont: napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) :
Nem

3. szempont: Az eseti meghibásodások esetében a javítási munkák megkezdésének vállalt ideje a 
bejelentéstől számítva (óra) (min. 2 óra, max. 72óra):
64

Ajánlattevő neve: Soós István egyéni vállalkozó
 6033 Városföld Béke Utca 28Székhelye:

Rész neve: Egyéb gyártmányú erő és munkagépek karb.-a, jav.-a (3)

1.1. alszemopont: Nem nevesített javítások nettó rezsióradíja (HUF/óra):
8 500

1.2. alszempont: Képzett összesített nettó javítási költség nevesített javításokra (HUF):
22 395 715

Részletes árajánlatot (ártáblázat) is be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumban megadott 
táblázatmintának megfelelő tartalommal és bontásban az 1.2. alszempont esetén. A táblázatot teljes körűen 
beárazni szükséges és a mindösszesen sorban képződő összeget kell a jelen felolvasólapon feltüntetni az 1.2. 
alszempont esetében.

1.3. alszempont: nettó kiszállási átalánydíj (HUF/alkalom):
20 000

1.4. alszempont: gépszállítás nettó díja (HUF/km):
220

2. szempont: napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) :
Igen

3. szempont: Az eseti meghibásodások esetében a javítási munkák megkezdésének vállalt ideje a 
bejelentéstől számítva (óra) (min. 2 óra, max. 72óra):
2

Rész neve: NEW Holland gyártmányú traktorok karb.-a, jav.-a (1)



1.1. alszemopont: Nem nevesített javítások nettó rezsióradíja (HUF/óra):
9 000

1.2. alszempont: Képzett összesített nettó javítási költség nevesített javításokra (HUF):
13 842 760

Részletes árajánlatot (ártáblázat) is be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumban megadott 
táblázatmintának megfelelő tartalommal és bontásban az 1.2. alszempont esetén. A táblázatot teljes körűen 
beárazni szükséges és a mindösszesen sorban képződő összeget kell a jelen felolvasólapon feltüntetni az 1.2. 
alszempont esetében.

1.3. alszempont: nettó kiszállási átalánydíj (HUF/alkalom):
20 000

1.4. alszempont: gépszállítás nettó díja (HUF/km):
220

2. szempont: napi 24 órás szerviz ügyelet (igen/nem) :
Igen

3. szempont: Az eseti meghibásodások esetében a javítási munkák megkezdésének vállalt ideje a 
bejelentéstől számítva (óra) (min. 2 óra, max. 72óra):
2

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


