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BíRÁLATI LAP
tMŰSZAKI FEJEZETt

t Szeged

HPQ Kft.
Ajánlati

Arany J. u.21 ajánlatának

vizsgálata

ár: 49.503.019.- nettó Ft

Ajánlatában
nem szerepelnek az üzletek hidegburkolási munkái, valamint a büfé gázellátás
költségvetés 20-21-24 tételei.
Az ajánlattételi dokumentáció 48. oldalán az 1. Építész tervdokumentáció fejezetében kértük "az
üzletek kulcsrakész költségvetésében szereplő összes vízszintes hidegburkolatok elkészítését az
ajánlatnak tartalmaznia kell"
Az ajánlattételi dokumentáció 50. oldalán a 3. Épületgépész kiviteli dokumentáció fejezetben kértük "a
T1 üzlet gázellátás költségvetés 20-21-24 tételekben szereplő gázkazánt és tartozékait, azok üzembehelyezését az ajánlatban szerepeltetni kell"
Fenti tételek a HPQ opciós ajánlatában szerepelnek, nem található az ajánlati ár részletezéseként
sem az összesítőben, sem a főösszesítőben- melyek alapján határozta meg az ajánlati árat.
Az opciós ajánlatban szereplő tételek:
Büfé
198.
210.
210.
211.

oldal
oldal
oldal
oldal

5. tétel: padlóburkolat Gress lapból 47,33 m2
19. tétel: gázmérő csatlakozás
1 db
20. tétel: gázmérőhely kialakítása
1 db
21. tétel: lakásfűtő készülék
1 db

anyag: 201.153.- munkadíj: 85.194.anyag:
1.154.- munkadíj: 7.680.anyag:
2.625.- munkadíj: 4.640.anyag: 345.000.- munkadíj: 8.000.-

Baromfi üzlet
231. oldal 5. tétel:padlóburkolat

Gress lapból 20,54 m2 anyag:

87.295.- munkadíj: 36.972.-

Pékség
250. oldal 4. tétel.padlóburkolat

Gress lapból 11,80 m2 anyag:

50.150.- munkadíj: 21.240.-

Zöldséges
263. oldal 4. tétel.padlóburkolat

Gress lapból 21,81 m2 anyag:

67.066.- munkadíj: 27.219.-

5. sz. üzlet
281. oldal 1. tétel:padlóburkolat

Gress lapból 11,00 m2 anyag:

46.750.- munkadíj: 19.800.-

6. sz. üzlet
292. oldal 1. tétel.padlóburkolat

Gress lapból 11,00 m2 anyag:

46.750.- munkadíj: 19.800.-

~

Összesen az opciós ajánlafban szerepel,

de a szerkezefkész aján/atban nem szerepel
anyag 847.943.- munkadíj 230.545.-

MindOsszesen: 1.078.488.- + AFA 20% = 1.294.186.Az árazatlan költségvetésben

szereplő többi tételt beárazta, és ajánlatában szerepeltette.
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IPSZOLG Kft. 1Szeged zágráb u. 1151
Ajánlati ár: 61.229.672.- nettó Ft
Rendben, az árazatlan költségvetésben szereplő minden tétel, valamint az üzletek kulcsrakész
költségvetéséből a vizszintes felületek hidegburkolási munkái, valamint a gázmérőhely kialakítására,
és a gázkazán beépítésére vonatkozó tételek is szerepelnek ajánlatában.

MIKSI HOLDING Kft./Szeged Széksósi út 7.1
Ajánlati ár:61.969.431.- nettó Ft

Rendben, minden tétel szerepel ajánlatában.
Szerepel az üzletek vizszintes telületelnek hidegburkolása,

a gázmérőhely kialakítása, és a gázkazán

beépítése is.

GOBOKER Kft. 1Szeged Nemesta~cs

u. 35/A 1

Ajánlati ár: 68.500.000.· nettó Ft
Ajánlatában szereplő árazott költségvetésnek nincs fejezet címe, nincs tőösszeltőle.
Nem lehet megállapítani hogy melyek az ajánlati árnoz, és melyek az opciós ajánlathoz kapcsolódó
kölségvetési tételek.

SADE.MAGYARORSZÁG MÉLYÉpíTÓ Kft. IBudapest Budafolki út 72·741
Ajánlat ár: 88.980.000.- nettó Ft
Rendben, minden tétel szerepel ajánlatában.
Szerepel az üzletek hidegburkolási munkái, a gázkazán beépítése,

és a gázmérőhely

rb~
Szeged,2008-07-23

kialakítása.

Darvas Tamás
mb. műszaki ellenőr

