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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 
az ajánlatok bontásáról 

 
„Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet Dunaújváros járóbeteg szakellátásának 
fejlesztésére építési beruházás vállalkozási szerződés keretében, 2 részajánlati körben”  
tárgyú, Kbt. Harmadik Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban 

 
Készült 2018. 07. 25 -én 10:00 órai kezdettel a KáBéTé Kft., mint ajánlatkérő nevében eljáró 
szervezet székhelyén. 
Jelen vannak: a „Jelenléti ív” szerint. 
Ajánlatkérő képviselője az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatok bontását az 
ajánlattételi határidő lejártákor pontosan megkezdte. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor a 
Kbt. 68. § -ában foglaltakkal összhangban ajánlatonként ismertette az alábbi adatokat: 
 

1. Ajánlattevő neve: Renalpin Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 1051 Budapest, Vigadó tér 3.1. lph 3/3 

Rész száma:1  

Értékelési szempontok  

1. Nettó ajánlati összár [Teljes 

mennyiségre vonatkoztatva, nettó HUF-

ban megadva, tartalékkeret nélkül] 

141.119.809,-  nettó HUF 

2. A 15/M.2. pontban, a műszaki, szakmai 

alkalmasság keretében előírt 

szakembernek a többlet szakmai 

gyakorlata egész hónapokban megadva 

109 hónap 

 

1. Ajánlattevő neve: Renalpin Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 1051 Budapest, Vigadó tér 3.1. lph 3/3 

Rész száma:2  

Értékelési szempontok  

1. Nettó ajánlati összár [Teljes 

mennyiségre vonatkoztatva, nettó HUF-

ban megadva, tartalékkeret nélkül] 

6.350.000,-  nettó HUF 

2. A 15/M.2. pontban, a műszaki, szakmai 

alkalmasság keretében előírt 

szakembernek a többlet szakmai 

gyakorlata egész hónapokban megadva 

109 hónap 

 
 

2. Ajánlattevő neve: Szegletkő General Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A. 

Rész száma: 1  
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Értékelési szempontok  

1. Nettó ajánlati összár [Teljes 

mennyiségre vonatkoztatva, nettó HUF-

ban megadva, tartalékkeret nélkül] 

150.436.828,-  nettó HUF 

2. A 15/M.2. pontban, a műszaki, szakmai 

alkalmasság keretében előírt 

szakembernek a többlet szakmai 

gyakorlata egész hónapokban megadva 

0 hónap 

 
 

2. Ajánlattevő neve: Szegletkő General Kft. 

Az Ajánlattevő székhelye (lakóhelye): 1125 Budapest, Szarvas G. u. 42/A. 

Rész száma: 2  

Értékelési szempontok  

1. Nettó ajánlati összár [Teljes 

mennyiségre vonatkoztatva, nettó HUF-

ban megadva, tartalékkeret nélkül] 

6.740.000,- nettó HUF 

2. A 15/M.2. pontban, a műszaki, szakmai 

alkalmasság keretében előírt 

szakembernek a többlet szakmai 

gyakorlata egész hónapokban megadva 

0 hónap 

 
Ajánlatkérő ezt követően, mivel valamennyi, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott 
ajánlat felbontásra került, a bontást lezárta. 

k.m.f. 
jegyzőkönyvet készítette: 

 
……………………………….. 
dr. Lukács Andrea  (00163 faksz) 


