
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET DUNAÚJVÁROS
2400 DUNAÚJVÁROS KORÁNYI SÁNDOR UTCA 4-6. ), mint Ajánlatkérő által megindított „Építési beruházás
” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  Kbt. 115. § Nyílt eljárás
közbeszerzési eljárásban benyújtott .ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.04.17 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Rendelőintézet épületének részleges felújítása 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 85433071 HUF

A rész neve és száma: Akadálymentes kapcsolat létesítése korlátlift épít 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 1181102 HUF

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

Ajánlattevő neve: Optimagép.szer Kft
 2400 Dunaújváros Baracsi Út 39Székhelye:

Rész neve: Akadálymentes kapcsolat létesítése korlátlift épít (2)

Ajánlattevő neve: Optimagep.szer Kft.

Ajánlattevő címe: 2400 Dunaujvaros, Baracsi u. 39

Nettó ajánlati 
összár [Teljes 
mennyiségre 
vonatkoztatva, 
nettó HUF-ban 
megadva, 
tartalékkeret 
nélkül]:

6661278

M.2. pontban, a 
műszaki, szakmai 
alkalmasság 
keretében előírt 
szakembernek a 
többlet szakmai 
gyakorlata egész 
hónapokban 
megadva:

36

Rész neve: Rendelőintézet épületének részleges felújítása (1)

Ajánlattevő neve: Optimagep.szer Kft.

Ajánlattevő címe:: 2400 Dunaujvaros, Baracsi u. 39

Nettó ajánlati 
összár [Teljes 
mennyiségre 



vonatkoztatva, 
nettó HUF-ban 
megadva, 
tartalékkeret 
nélkül]:

146733516

M.2. pontban, a 
műszaki, szakmai 
alkalmasság 
keretében előírt 
szakembernek a 
többlet szakmai 
gyakorlata egész 
hónapokban 
megadva:

12

Ajánlattevő neve: Renalpin Korlátolt Felelősségű Társaság
 1051 Budapest Vigadó tér 3. 1lph 3/3Székhelye:

Rész neve: Akadálymentes kapcsolat létesítése korlátlift épít (2)

Ajánlattevő neve: Renalpin Kft

Ajánlattevő címe: 1051 Budapest, Vigadó tér 3.1.lph 3/3

Nettó ajánlati 
összár [Teljes 
mennyiségre 
vonatkoztatva, 
nettó HUF-ban 
megadva, 
tartalékkeret 
nélkül]:

6346310

M.2. pontban, a 
műszaki, szakmai 
alkalmasság 
keretében előírt 
szakembernek a 
többlet szakmai 
gyakorlata egész 
hónapokban 
megadva:

42

Rész neve: Rendelőintézet épületének részleges felújítása (1)

Ajánlattevő neve: Renalpin Kft

Ajánlattevő címe:: 1051 Budapest, Vigadó tér 3.1.lph 3/3

Nettó ajánlati 
összár [Teljes 
mennyiségre 
vonatkoztatva, 
nettó HUF-ban 
megadva, 
tartalékkeret 
nélkül]:

141101524

M.2. pontban, a 



műszaki, szakmai 
alkalmasság 
keretében előírt 
szakembernek a 
többlet szakmai 
gyakorlata egész 
hónapokban 
megadva:

42

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


