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Bontisi jegyz6ktinyv megkiild€se

-

illalkozisi, szea6d6s a Tiszal<iki
S6lyat6r fel6jltrisdta ' tirgyu, a Kbt.
115. $ szetinti nyilt kiizbeszerz6si
,,Y

eliit6Ls

Mell6klete k:

1db

Clmzett:
1.

A-HI Zrt.
1138 Budapest,

2.

Karikis Friqves utca 20.

HiDEPIT6 spECi(L Ep{t6ipari Kft.

HSP

2351 Als6n6medi, Ocsas
J.

it

2405 / 4 htsz.

KOTIyIEP'B K6z6p-Tisza Vid6ki V{z6pIt6
5000 Szolnok Giz u. 1.

Tisztelt Ai6nlattev6

6s

T

Kft.

!

Mell6kelten megk0ld<im az Eszak-magyatotsziglVizngyi Igazgat6sig (3530 Miskolc, V<itosmaty u. 77)
aiinlark6r6 6lal a ,,VlIIaIkozN szetzdd€s a Tiszaldki S6lyter felty'tdsiraD t6rgJnt, a ffil 115. $

szerinti nylh k6zbeszezdsi eIiArCs sotin be6tkezett aiinlatok bonrisi jegyz6k<inyv6t.

K6tem, hogy

a bontisi

iegp6k<inyv k€zhuvttel|t t6sziinkte

a

46/516-601 fzxszirnon, vagy

vagrongazdalkodas@emvizig.hu e-mail-cimre visszaigazolni sziveskedienek.

Miskolc, 2018. janu6t 16.

V.r.,r.-,_'

,iL. l_ a

Vasasn6 dr. Kov6cs Emese

oszrdlyvezetd

a

,,Vdllalkozisi szez6dds a Tiszaldki S6lyat& felrtji*isdra" t{tgyu, a Kbt.

115. $ szerinti nyilt

kcizbeszerz6si eli616s

Az aj6nlatok benyriit6s6nak

Hat6rideje:

2018. ianwtu 16. 10:00 6ra

F'szak-magvatots??qyi::cql?'y.'":|e..

Helve:

Y agyongazdLlkodAsi ris Uzemeltet6si
3530 Miskolc, V<itcismarty u. 77.

Osztily

Az ajrinlatok bontisa

Ditum:

2078. irnwtu 16. 10:00

Helyszin:

E szak-magyarots

Jelenl6v6k:

Mell6kelt ielenl6ti iv szednt

6n

rzi$ lgzz gat6sig
3530 Miskolc, Vordsmargr u. 77.,I1. emelen tfugyal6
z
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Meg6llapit6sok:

o A megielolt aiinlatt6teli hatirid5ig 3 \inlgLt 6.rkezett.
o Az ailnlatt6telthatiid6leliLttlt kovet5en nem 6tkezett aiinlat.
c Aiinbtktt6 az allrlttokbont sinak megkezd6s ekor, az alj nlatok felbontisa
el6tt k<izvedeniil ismertette az ajinltttev6kkel a rendelkez6ste ill6 fedezet <isszes6t.

A rendelkez6sre 6116 fedezet:
Rendelkez6ste 6116 fedezet iisszesen nett6 216 gZ9 1i4.- Ft

1./

.)/

A-HID Epit6 ZfutL<iir$en Mfikod6

R6szv6n
1138 Budapest, Karik6s Frigyes utca 20.

HSP Hid6pit6 Speciil Epit6ipari
2351 Als6n6medi,2405

Korlitolt

yt rs sag

Felel6ss6gd T6tsasig

/ 4hrc2.

TERRA-2l. Kozmfi- 6s M6lv6pit5 Kft.
2016 Lrcinyfalu, M6dcz Zsigmond rit 34.

4./

SZABADICS Kozmi

6s

M6ly6pit6 Zfudrorier Mfikocl6 R6szv6nytirsasig

8749 Zalakatos, Jegenye sot 3.

,,Vdllalkozdsi szetzddds a Tiszaldki S6lyat& felrtjftdsdra" tirgni, a Kbl 115. $ szerinti nyilt
kozbeszetz6si eli616s

5./

KOTIVIL,P'B K<iz6p-Tisza Vid 6ktYiz€pit6

6s

I'elekornmunikici6s Korl4tolt

Fele16ss6gri T 6rsas5,g

5000 Szohrok. G6z

v

7.

. A BizottsAg

4 rl^tok^t tattalmrz6 iratok felbontlsit az riinlztt|teh hrtAid6 leifutakot
^z
megkezdte. Az ajinlat felbontisin6l ismertet6sre keriiLlt az;
o Aj6nlattev6 neve,
o Aj6nlattev6 cime,
o Alinlat hat6id6re 6rkezett --c,
o Csomagoliss6rtedens6ge,
o Birilati r6sszempontok szerinti aiinlati elemek.

*'**:**{.*:ls{.***rc*r.*,******************:tcia****!*:r.*rti **!**,t*'t 't {.'N.**H.rt,**:s{.,t'**!*:*****,*!fr'*
A benvriitott aiinlatolc

1.

nioSpif6 SPECIAL fpitSipari Kft.
Af6nlattev6 cime: 2351 Als6n6medi, Ocsuit2405 / 4 hrsz
Az
h^taid6re 6tkezett-e: Igen
^id;nl^t
Csomagolis
s6rtetlen-e: Igen
Aiinlattev6 neve: HSP

Ajinlat:
R6szszempont

Aj6niat

1.

Egy,iisszegi ajinlati 6t (f{ett6 Ft):

Nett6: 219 416 615 .- HUF

2.

Szetz6d6s teljesit6s6ben r6szt vev6 szem6lyi
6llominv szakmai t
^D^szt^L^ta.

projektvezet6 miszaki szakember (az alkalmassig
szempontok kiizott bemutatott proiektvezet6
2.7.

2.2.

miszaki szakember az alkalmass6gi kcivetelm€nyben
meghatitozott igazolis6ra bemutatott szakmar
tapasztalaton feliili viz6pit6si munk6k tetiilet6n
szerzett t^P^sztal^t)
€pit6svezet6 mfiszaki szakembet (az alkalmass6gi
szempontok kdzott bemutatott 6Pit6svezet6
miszaki szakember az alkalmassigi kovetelm6nyben
tneghat|rozott igazolisfu a bemutatott szakmai

N6v: T6th Istvin J6nos
H6nap: 78

N&: Killai Zoltin
H6nap:24

t^paszt^^ton fel0li viz6pit6si munkik teriilet6n
szerzett tapasztalat)

2.3.

tervez6 szakember (az alkalmass6gi szempontok
k6ziitt bemutatott tewez6 szakembet az
alkalmassigi kiivetelm6nyben meghat6tozott
igazolisira bemutatott szakmai taPasztalaton feli i
viz6pit6si munkik teriilet6n szerzett t^paszt^lat)

3.

K<imyezew6delmi int6zked6sek bemutat6sa

N6v: D€ri Lajos

H6rap:24

,,Vdllalkozisi szetzddEs a Tiszaldki Sdlyatdt felrtjftdsdra" tirgy'u, a Kbt.
k<izbeszerz6si eljitis

115. $ szetinti

3.1,.

Havaria tery

aj|rlzti oldalsz6m: 23, 24

3.2.

I(irosanyag kibocs6t6s minimaliz6l6sra vonatkoz6
int6zked6sek bemutatisa

ajanlan oldalszAm: 25

3.3.

Kivitelezdsi tev6kenys6ghez kapcsol6d6 zaf tethelds
cs<ikkent6sere wonatkoz6 int6zked6sek bemutatisa

ajinlati oldalszim: 25

3.4.

Term6szetes t6rszerkezet meg6z6se 6rdek€ben tett
int6zked6sek bemutatisa

ajinlati oldalszim: 26

3.5.

Kivitelez6sb5l eted6 kirok helyneillit6s6ta
vonatkoz6 int6zked6sek bemutatisa

ai|nlaa oldalszim: 26,27

2.

Aiinlattev6 neve: A-Hid Zrt.
Aj6nlattev6 cime: 1138 Budapest, Kadk6s Frigyes utca 20.
Az aiflnTat hathid6re 6tkezett-e: Igen
Csomagolis s6neden-e: Igen

Aj6nlat:
R6szszempont
1.

Egyosszegri ajinlati

ir

(fJett6 Ft):

2.

Szerz6d6s teljesit€s6ben t6szt vev6 szem6lyi
6llom6nv sz akmai t^D^s ztaf^ta

2.7.

projektvezet6 mrlszaki szakember (az alkalmassigi
szempontok kozott bemutatott projektvezet6
mfiszaki szakernber az alkalmass6gi kovetelm6nyben
meghatirozott igazolisdra bemutatott szakmai
tapasztalaton feliiii viz6pit6si munkik teriilet6n
szefl ett tapasztalat)

2.2.

2.3.

6pit6svezet5 miszaki szakember (az alkalmass6gr
szempontok kcizritt bemutatott 6pit6svezet6
mrlszaki szakember az alkalmassigi kovetelm6nyben
meghatltozott igazolisita bemutatott szakmai
tapasztalaton feliili viz6pit6si munkik tetiilet6n
szerzett tapasztalat)
tervez5 szakembet (az alkalmass6gr szempontok
ktiz<itt bemutatott tervez6 szakembet az
alkalmass6gi kovetelm6nyben meghatitozott

igazohs6n bemutatott szakmai tapasztalaton feliiii
viz6pit6si munkik terii{et6n szerz ett taDasztalat)

Ajlnlat
Nett6: 214 7 46 7 58 .- HUF

N6v: Gdl Iswin
H6nap: 36

N&: Benyovszki Balizs
H6nap: 36

N&: Dt. Kvasz Mihily
H6nap: 66

nyilt

,,Vdllalkozdsi szetzddis a Tiszaldki Sdlyatdr felijftdsdta" tAtgyl,

t Kbt. 1 15. $ szerinti

kcizbeszetz6si eliir6s

3.

Kcimyezetv6delmi int6zked€sek bemutalisa

3.1.

Havaria terg

aj|nlatt oldalszirm

Kirosanyag kibocs 6tis mnktalizAllsta vonatkoz6

3.2.

int6zked6sek bemutat6sa

aj

iLnlan oldzlszi m :

9 1 -9

95

4

-99

J.J.

Kivitelez6si tev6kenys€ghez kapcsol6d6 zajterhelds
csokkent6sere vonatkoz6 int€zked6sek bemutat6sa

aj6nlati oldalsz6m: 100-107

3.4.

Termdszetes t6rszerkezet meg6rz6se 6rdek6ben tett
int6zked6sek bemutatisa

aiinlati oldalszim:

108-1 09

3.5.

Kivitelez6sb6l eted6 k6.rok helyre6llitis6ra
vonatkoz6 intdzked6sek bemutatisa

aj6nlai oldalsz m:

110-

3.

Ai6nlattev6 neve: KOTIVIEP'B Koz6p- Tisza Vid6ki Viz6pit6
Telekommunikici6s Kft.
Airinlattev6 cime: 5000 Szohok, Ginw. 1.
Az aiinlrt hatfitid6te 6rkezett-e: Igen
Csomagol6s s6rtetlen-e: Igen

| 21

6s

LjAnIat:-

R6szszempont

Aiinlat

I

Egyosszegi aj6nlati rir Q..lett6 Ft):

Nett6: 224 884 303 .- HUF

2.

Szerz6d6s teljesit6s6ben r6szt vev6 szem6lyi
illominv szakmai taD^sztil^ta

projekwezet6 mfiszaki szakember (az alkalmassigi
szempontok kdzdtt bemutatott projektvezet6
2.1.

2.2.

mriszaki szakember az alkalmassigi k<ivetelm6nyben
megh^t^tozott igDol6s^ra bemutatott szakmai
tapaszta.laton feliili viz6p(t6si munkik teriilet6n
szerzett tapasztalat)
6pit6svezet6 mriszaki szakembet (az alkalmassigi
szempontok kiiz<itt bemutatott 6plt€svezet6
mffszaki szakember az alkalmassigi kcivetelm6nyben
rneghatitozott igazolis6ra bemutatott szakmai
tapasztalaton feliili viz6pit6si munkik terii.let&r
szerz ett tapasztalat)

tervez6 szakember (az alkalmassigi szempontok
kcizcitt bemutatott tervez6 sz^kent)et
^z
alkalmass6gi kiivetelm6nyben meghatitozott

4

N&:

Luk6cs Attila Zolt6n

H6nap:28

N6v: Magyar Arpid Csaba

H6nap:21

N&:

Erd6sz

Bila

H6nap: 58

nyilt

,,VillalkozCsi szetzdd6s a Tiszaldki S6lyat6t felfitTdislira- tirgni,

a

Kbt.

1

15. $ szednti

nyilt

k<izbeszetz6si eli6t6s
igazol6sira bemutatott szakmai tapasztalaton feliili
viz6pit6si munkik teriilet6n szerzett tapasztalat)

Komyezetv6delmi int6zked6sek bemutat6sa

3.1.

aiinlati oldalsz6m: 31-33

Havatia terv

I(irosanyag kibocsit6s minimaiizrilis

n

vonatkoz6

ai6nlati oldalszim: 34

int&ked6sek bemutat6sa
Kivitelez6si tevdkenys6ghez kapcsol6d6 zaiterhelds
csiikkent6s&e vonatkoz6 intdzked€sek bemutalisa

ajrinlati oldalsz6m: 35

3.4.

Term6szetes t&szetkezet meg6rz6se &dek6ben tett
int6zked6sek bemutatisa

ai6nlati oldalsz6m: 36

3.5.

Kivitelez6sb6l eted6 kirok helpe6llitisira
vonatkoz6 int6zked6sek bemutatisa

aiinlati oldalsz6m: 37-38

Az \Lria&6t6 k6pvisel6ie n \LnbtokbotttAsfu6l k6szitett iegyz6kdnyvet e bontist6l szimitott 5
napon belii,l megkiildi az 6sszes aiinlattev6nek.

Tekintettel ana, hogy egy6b k6td6s, 6szrev6tel nincs, az $Lrittk&6 k6pvisel6ie 10 6ta 15 perckot
befej ezetmek nyilv Lnigt n aii'rl.la tsk bont6s6t.
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&. Kov6cs Emese
oszt^Wezet6

Vasasn6

-

,,Villalkozdsi szez6dds a Tiszaldki S6lyatdr felfijitdsirc"

tAtgyr.i, a

libt.

1

15. \\ szerinti nyilt

kozbeszerz6si elj6ris

JELENLETI IV
T

hrgy:

Az Eszak-magr.'arorszigi Viziigl.i lgazgatosS,g iirtal

,,Villalkozdsi szez6dis a Tiszaldki S6lyatdr felfijitdsdta" drgyrt, a Kbt. 115. $ szerinti
nyilt kdzbeszerz€si eljdrdsra beadott ajinlatok bont6sa

Helyszin:
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