
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről DEK-510 Adásvételi szerződés – Eszközök beszerzése
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Nyílt eljárás

 bontásáról.ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.10.29 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 13 darab, azaz 
tizenhárom ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: 3D STED nanoszkóp rendszer beszerzése 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 49222000 HUF

A rész neve és száma: Inkubátoros rázógép beszerzése 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 1614450 HUF

A rész neve és száma: Izometriás érgyűrű kontraktilitás mérő rendszer be 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 8142925 HUF

A rész neve és száma: Kis térfogatú (maximum 5 mikroliter) minták fényel 4

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 3087480 HUF

A rész neve és száma: Izoelektromos fókuszáló: a fehérjék felületi elekt 5

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 2995490 HUF

A rész neve és száma: Szabadgyök mennyiség meghatározására képes eszköz 6

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 4600671 HUF

A rész neve és száma: Intracelluláris Ca2+ koncentráció mérő eszköz 7

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 13371673 HUF

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

Ajánlattevő neve: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 2100 Gödöllő Rigó Utca 20.Székhelye:

Rész neve: 3D STED nanoszkóp rendszer beszerzése (1)

A 93x glicerin 
immerziós STED 
objektív szabad 
munkatávolsága (
minimum 0,2 
mm-maximum: 0,4 

igen



mm) nagyobb a 
jobb mm:

nettó ajánlati ár Ft: 47394000

Ajánlattevő neve: Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 1082 Budapest Futó Utca 47-53.Székhelye:

Rész neve: Izoelektromos fókuszáló: a fehérjék felületi elekt (5)

Az egyedileg 
szabályozható (
feszültség és/vagy 
áramerősség) IPG (
immobilizált 
proton grádiens) 
csíkok száma. Az 
értékelési 
tartomány: min. 
érték : 1 (egyetlen 
IPG csík 
szabályozható);a 
max. érték : 12 (12,
vagy több IPG csík 
paraméterei 
szabályozhatók (db
:

12

Ajánlattevő neve: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 2310 Szigetszentmiklós Gyári Út 33Székhelye:

Rész neve: Inkubátoros rázógép beszerzése (2)

1. Működési 
hőmérséklet 
tartományban a 
hőmérséklet 
stabilitás: -0,10-+
0,10 0C ( kisebb a 
jobb) hőmérséklet 
tartományt kérünk 
megadni 0C:

-0,10-+0,10 0C

2. Fordulatszám, 
min. 300 fordulat/
perc max. 500 
fordulat/perc (
nagyobb a jobb) 
fordulat/perc:

300 fordulat/perc

3. Nettó ajánlati ár 
Ft:

1316170

Ajánlattevő neve: Forr-Lab Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 1131 Budapest Madarász Viktor ut 1/A.Székhelye:

Rész neve: Inkubátoros rázógép beszerzése (2)



1. Működési 
hőmérséklet 
tartományban a 
hőmérséklet 
stabilitás: -0,10-+
0,10 0C ( kisebb a 
jobb) hőmérséklet 
tartományt kérünk 
megadni 0C:

-0,05oC - +0,05oC

2. Fordulatszám, 
min. 300 fordulat/
perc max. 500 
fordulat/perc (
nagyobb a jobb) 
fordulat/perc:

10 - 500 fordulat/perc

3. Nettó ajánlati ár 
Ft:

1 559 500

Ajánlattevő neve: G. Ballagi Tudományos Készülékeket Forgalmazó Kft.
 1113 Budapest Zsombolyai Utca 8Székhelye:

Rész neve: Izometriás érgyűrű kontraktilitás mérő rendszer be (3)

1. A kontraktilis 
erő alapvonalhoz 
képest történő 
csökkenésének 
mérési lehetősége 
Az értékelési 
tartomány: 
minimum: 0 mN 
maximum: 25 mN (
A nagyobb érték a 
kedvezőbb) mN:

25mN

2. Intracelluláris 
Ca2+ mérést 
lehetővé tevő 
képesség. igen/nem
a megfelelő 
aláhúzandó:

igen

3. Nettó ajánlati ár 
Ft:

14 918 647

Rész neve: Szabadgyök mennyiség meghatározására képes eszköz (6)

hidrogén-peroxid 
szint mérés 
érzékenysége 
Értékelési 
tartomány: 
minimális 
érzékenység: 100 
nM; maximális 
érzékenység: 10 

10nM



nM, vagy 
alacsonyabb. Az 
alacsonyabb érték (
nagyobb 
érzékenység) a 
kedvezőbb (nM):

hidrogén szulfid 
mérésének 
érzékenysége 
Értékelési 
tartomány: 
minimális 
érzékenység: 100 
nM; maximális 
érzékenység: 10 
nM. Az alacsonyabb
érték (nagyobb 
érzékenység) a 
kedvezőbb (nM):

5nM

oldott oxigén 
mérésének 
érzékenysége 
Értékelési 
tartomány: 
minimális 
érzékenység: 2%; 
maximális 
érzékenység: 0,2%, 
vagy alacsonyabb. (
Az alacsonyabb 
érték (nagyobb 
érzékenység) a 
kedvezőbb.) (%):

0,1%

glükóz mérésének 
érzékenysége 
Értékelési 
tartomány: 
minimális 
érzékenység: 10 
mM; maximális 
érzékenység: 2 mM
, vagy alacsonyabb.
(Az alacsonyabb 
érték (nagyobb 
érzékenység) a 
kedvezőbb) (mM):

2mM

Nettó ajánlati ár (
Ft):

4 575 600

Ajánlattevő neve: HORIBA France SAS
 91165 Longjumeau Rue du Canal 16-18Székhelye:

Rész neve: Intracelluláris Ca2+ koncentráció mérő eszköz (7)



A 340 és 380 
nm-től eltérő 
hullámhosszokon 
történő flourofór 
gerjesztés (
legalább 10 mW 
radiant flux 
értékben).Az 
értékelhető 
gerjesztési 
hullámhosszok: 
36010 nm; 47010 
nm; 55010 nm ; 
66010 nm.Min.0-
max. 4 A nagyobb 
érték a kedvezőbb (
tartomány):

4 (bármely hullámhossz kiválasztható 250 és 650 nm között a szoftver segítségével)

A 330-350 nm 
tartományban 
kisugárzott 
fényerősség (
radiant flux) mW 
egységben 
kifejezve. 
Értékelési 
tartomány: 
minimum: 0,5 mW, 
maximum: 50 mW, 
vagy magasabb 
érték ( A nagyobb 
érték a kedvezőbb) 
mW:

15 mW (10 nm-es slit beállításnál)

Nettó ajánlati ár (
Ft):

12 751 263

Ajánlattevő neve: Kvalitex Tudományos Technológiai Kereskedelmi Kft.
 1136 Budapest Pannónia Utca 11.Székhelye:

Rész neve: Kis térfogatú (maximum 5 mikroliter) minták fényel (4)

fluoriméter 
alkalmazásban 
használt gerjesztési 
lehetőségek száma. Az 
értékelhető gerjesztési 
hullámhosszok: 37010 
nm; 47010 nm; 52010 
nm ; 63010 nm. min.0-
max 4 tartomány A 
nagyobb érték a 
kedvezőbb (tartomány)
:

4 tartományban: UV LED (375 nm), Kék LED (470 nm), Zöld LED (525 nm), Vörös 
LED (635 nm)

fluoriméter 
alkalmazásban 
használt detektor által 



lefedett 
hullámhossz-tartomány
mértéke a 370- 730 nm
tartományon belül, 
nm-ben kifejezve.min. 
érték: 0 nm- max. 
tartomány: 730-370=
360 nm A nagyobb 
érték a kedvezőbb. (nm
):

Detektálási tartomány: 300-1000 nm = 700 nm-es tartomány (Fotodióda detektor)

Nettó ajánlati ár (Ft): 2 971 000

Ajánlattevő neve: Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 2095 Pilisszántó Vörösmarty Utca 22Székhelye:

Rész neve: Inkubátoros rázógép beszerzése (2)

1. Működési 
hőmérséklet 
tartományban a 
hőmérséklet 
stabilitás: -0,10-+
0,10 0C ( kisebb a 
jobb) hőmérséklet 
tartományt kérünk 
megadni 0C:

0,1

2. Fordulatszám, 
min. 300 fordulat/
perc max. 500 
fordulat/perc (
nagyobb a jobb) 
fordulat/perc:

min.: 10 fordulat/perc, max.: 500 fordulat/perc

3. Nettó ajánlati ár 
Ft:

1.923.283 Ft

Ajánlattevő neve: MDE Orvosbiológiai Kutató Fejlesztő Gyártó Kft.
 1062 Budapest Podmaniczky Utca 87Székhelye:

Rész neve: Izometriás érgyűrű kontraktilitás mérő rendszer be (3)

1. A kontraktilis 
erő alapvonalhoz 
képest történő 
csökkenésének 
mérési lehetősége 
Az értékelési 
tartomány: 
minimum: 0 mN 
maximum: 25 mN (
A nagyobb érték a 
kedvezőbb) mN:

25mN

2. Intracelluláris 
Ca2+ mérést 
lehetővé tevő 



képesség. igen/nem
a megfelelő 
aláhúzandó:

nem

3. Nettó ajánlati ár 
Ft:

6 788 250

Rész neve: Szabadgyök mennyiség meghatározására képes eszköz (6)

hidrogén-peroxid 
szint mérés 
érzékenysége 
Értékelési 
tartomány: 
minimális 
érzékenység: 100 
nM; maximális 
érzékenység: 10 
nM, vagy 
alacsonyabb. Az 
alacsonyabb érték (
nagyobb 
érzékenység) a 
kedvezőbb (nM):

10nM

hidrogén szulfid 
mérésének 
érzékenysége 
Értékelési 
tartomány: 
minimális 
érzékenység: 100 
nM; maximális 
érzékenység: 10 
nM. Az alacsonyabb
érték (nagyobb 
érzékenység) a 
kedvezőbb (nM):

5nM

oldott oxigén 
mérésének 
érzékenysége 
Értékelési 
tartomány: 
minimális 
érzékenység: 2%; 
maximális 
érzékenység: 0,2%, 
vagy alacsonyabb. (
Az alacsonyabb 
érték (nagyobb 
érzékenység) a 
kedvezőbb.) (%):

0,1%

glükóz mérésének 
érzékenysége 
Értékelési 
tartomány: 



minimális 
érzékenység: 10 
mM; maximális 
érzékenység: 2 mM
, vagy alacsonyabb.
(Az alacsonyabb 
érték (nagyobb 
érzékenység) a 
kedvezőbb) (mM):

2mM

Nettó ajánlati ár (
Ft):

3 750 342

Ajánlattevő neve: RK Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 1163 Budapest Kőszál Utca 6.Székhelye:

Rész neve: Inkubátoros rázógép beszerzése (2)

1. Működési 
hőmérséklet 
tartományban a 
hőmérséklet 
stabilitás: -0,10-+
0,10 0C ( kisebb a 
jobb) hőmérséklet 
tartományt kérünk 
megadni 0C:

0,2

2. Fordulatszám, 
min. 300 fordulat/
perc max. 500 
fordulat/perc (
nagyobb a jobb) 
fordulat/perc:

500

3. Nettó ajánlati ár 
Ft:

1664900

Ajánlattevő neve: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
 4034 Debrecen Simon László U. 4.Székhelye:

Rész neve: Inkubátoros rázógép beszerzése (2)

1. Működési 
hőmérséklet 
tartományban a 
hőmérséklet 
stabilitás: -0,10-+
0,10 0C ( kisebb a 
jobb) hőmérséklet 
tartományt kérünk 
megadni 0C:

+/-0,1 °C

2. Fordulatszám, 
min. 300 fordulat/
perc max. 500 

500 fordulat/perc



fordulat/perc (
nagyobb a jobb) 
fordulat/perc:

3. Nettó ajánlati ár 
Ft:

1415200 Ft

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


