
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Az eljárás megindításának napja:  2017.02.13. 

Az eljárás belső iktatószáma: DEK-430 

Eljárás tárgya:  DEK-430 Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Klinikai 

Központ Belgyógyászati Klinika ”C” épület Angiológiai 

Tanszék DSA labor kialakítására 

Eljárás típusa:  2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész 115. § (1) 

szerinti nyílt eljárás. 

Módosítás dátuma: 2017.02.16. 

Módosított ajánlattételi határidő: 2017.03.01. 09:30  

Borítékbontás időpontja: 2017.03.01. 09:30 

Helyszín:  Debreceni Egyetem Kancellária, Jogi Igazgatóság 

Közbeszerzési Osztály (4028 Debrecen, Kassai út 26.) 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint 

Készült: 2017.03.01.  

 

Szabó Szandra ügyvivő-szakértő köszöntötte a borítékbontási eljáráson megjelenteket, majd röviden ismertette a 

tárgyi közbeszerzési eljárás előzményeit.  

Az ajánlatkérő „DEK-430 Vállalkozási szerződés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Belgyógyászati Klinika 

”C” épület Angiológiai Tanszék DSA labor kialakítására”elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított. Az 

ajánlattételi felhívás közvetlenül (e-mail-en) kerültek megküldésre az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők 

részére.  

 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőig 4 cég nyújtott be ajánlatot zárt, sértetlen borítékban. A 2015. 

évi CXLIII. törvény (Kbt.) 68. § (4) bekezdése alapján az ajánlatok felbontásakor ismertetésre került az 

ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az 

értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.  

Az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertetésre került a rendelkezésére álló fedezet összege, mely 

48.114.187 Ft + Áfa.  

 

 

Ajánlattevő neve, címe: 
Kabinet FM Kft.  

(2040 Budaörs, Gyár u. 2.) 

Nettó ajánlati ár (Ft, mely az 5%-os tartalékkeret is magába foglalja) 66.315.000 Ft + Áfa 

A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai 

tapasztalat (Hónap) 

36+24 hónap 

A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai 

tapasztalat (Hónap) 

36+ 4 hónap 

A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai 

tapasztalat (Hónap) 

36+ 44 hónap 

36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (Hónap) 36+ 0 hónap 

 



   

Ajánlattevő neve, címe: 
NÁDÉP Kft.  

(4181 Nádudvar, Bem J. u. 

3. sz.) 

Nettó ajánlati ár (Ft, mely az 5%-os tartalékkeret is magába foglalja) 62.476.254 Ft + Áfa 

A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai 

tapasztalat (Hónap) 

36+114 hónap 

A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai 

tapasztalat (Hónap) 

36+ 100 hónap 

A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai 

tapasztalat (Hónap) 

36+99 hónap 

36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (Hónap) 36+ 4 hónap 

 

Ajánlattevő neve, címe: Pakord Kft.  

(4161 Báránd, Vasút út 1/a) 

Nettó ajánlati ár (Ft, mely az 5%-os tartalékkeret is magába foglalja) 66.043.927 Ft + Áfa 

A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai 

tapasztalat (Hónap) 

36+8 hónap 

A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai 

tapasztalat (Hónap) 

36+2 hónap 

A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai 

tapasztalat (Hónap) 

36+20 hónap 

36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (Hónap) 36+0 hónap 

 

Ajánlattevő neve, címe: 
RENO-VAKO Kft.  

(4150 Püspökladány, Dorogi 

Márton u. 13.) 

Nettó ajánlati ár (Ft, mely az 5%-os tartalékkeret is magába foglalja) 68.957.860 Ft + Áfa 

A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-É jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai 

tapasztalat (Hónap) 

36+24 hónap 

A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉG jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai 

tapasztalat (Hónap) 

36+ 24 hónap 

A 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti MV-ÉV jogosultság 

megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn (36 hónap) felüli szakmai 

tapasztalat (Hónap) 

36+24 hónap 

36 hónapnál hosszabb jótállási időtartam (Hónap) 36+ 0 hónap 



   

 

 

A bontási jegyzőkönyv és amennyiben szükséges a hiánypótlási felhívás e-mailen kerül megküldésre az 

ajánlattevők részére. Az e-mailen megküldött dokumentumok megérkezéséről visszaigazolást kérünk.  

A fentieket követően Szabó Szandra ügyvivő-szakértő a borítékbontási eljárást 09 óra 36 perckor lezárta.  

 

Kmf. 

 

A jegyzőkönyvet összeállította: 

 

   Szabó Szandra 

  ügyvivő-szakértő 

 

  




