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Jegyzőkönyv az ajánlatok bontásáról 

 

Készült: 2017. november 17-én 13.00 órakor, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. AK01943), mint ajánlatkérő által indított „Dunaújvárosi 

Városháza B szárny földszinti Kávézó felújítása” tárgyában lefolytatásra kerülő, a Kbt. 115. 

§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásakor, az 

Ajánlatkérő képviseletében eljáró IGLU LTP Kft. (1071 Budapest, Peterdy u. 39. II/15.) szám 

alatti irodahelyiségében. 

 

Jelen vannak: Ajánlatkérő részéről: Ignácz Edit, ügyvezető; ajánlattevők részéről nem jelent 

meg senki. 

 

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő 2017. november 17-

én 13.00 órakor lejárt. Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok bontását a határidő lejártakor 

megkezdi. A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig összesen 4 db 

ajánlatot nyújtottak be. 

 

Benyújtott ajánlatok: 

 

1. ajánlat 

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban nyújtották be. A csomagolást felbontva 

megállapítható, hogy az ajánlat egy papír alapú példányban, három darab elektronikus 

adathordozóval került benyújtásra. 

 

RENALPIN KFT. 

1051 Budapest, Vigadó tér 3.1. lph 3/3 

Cégjegyzékszám: 01-09-860078 

Adószám: 12914979-2-41  

Képviselő: Dráviczki Márton 

Email: renalpin@renalpin.hu   

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár (átalányár)  57.188.734 Ft 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a 

nettó ellenérték %-ában megadva, de 

legalább 0,5%/nap. 

0,51%/nap 

 

Az ajánlatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 

 

 

2. ajánlat 

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban nyújtották be. A csomagolást felbontva 

megállapítható, hogy az ajánlat egy papír alapú példányban, három darab elektronikus 

adathordozóval került benyújtásra. 
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Innobuild Kft. 

1223 Budapest, Nagytétényi út 190. 1em/2. 

Cégjegyzék szám: 01-09-198876 

Adószám: 25085554-2-43 

Képviselő: Muskotály Bálint 

Email: innobuildkft@gmail.com  

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár (átalányár)  55 000 009 Ft 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a 

nettó ellenérték %-ában megadva, de 

legalább 0,5%/nap. 

0,51%/nap 

 

Az ajánlatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 

 

 

3. ajánlat 

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban nyújtották be. A csomagolást felbontva 

megállapítható, hogy az ajánlat egy papír alapú példányban, három darab elektronikus 

adathordozóval került benyújtásra. 

 

Ballon Kft. 

1084 Budapest, Auróra utca 16. 

Cégjegyzék szám: 01-09-905604  

Adószám: 14477805-2-42  

Képviselő: Szigeti Zsigmond 

Email: ballonkft@ballonkft.hu 

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár (átalányár)  62.985.358 Ft 

 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a 

nettó ellenérték %-ában megadva, de 

legalább 0,5%/nap. 

0,5 %/nap 

 

Az ajánlatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 
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4. ajánlat 

Az ajánlatot zárt, sértetlen csomagolásban nyújtották be. A csomagolást felbontva 

megállapítható, hogy az ajánlat egy papír alapú példányban, három darab elektronikus 

adathordozóval került benyújtásra. 

 

Duépszer Kft. 

2471 Baracska Temesvári út 49. 

Cégjegyzék szám: 07-09-025571  

Adószám: 25085815-2-07  

Képviselő: Szálas Tamás 

Email: duepszerkft@gmail.com 

 

Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

 

Egyösszegű fix Nettó ajánlati ár (átalányár)  60.264.640 Ft 

Az adott konkrét kivitelezési feladathoz 

kapcsolódó minőségi kötbér mértéke, a 

nettó ellenérték %-ában megadva, de 

legalább 0,5%/nap. 

0,5%/nap 

 

Az ajánlatot az arra jogosult szervezet nyújtotta be. 

 

 

Az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatok bontási eljárása és a keletkezett jegyzőkönyv 

lezárva 2017. november 17-én 13 óra 10 perckor. 

 

Kmf. 

 

 

 
 

 

Ellenjegyezte: 

 

 


