
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló DEK-558 téremissziós pásztázó mikroszkóp beszer.
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott  Nyílt eljárás ajánlatok
bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.10.03 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 2 darab, azaz kettő 
ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 244063780 HUF

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

Ajánlattevő neve: Carl Zeiss Technika Kft.
 2040 Budaörs Neumann János Utca 3Székhelye:

Teljes körű jótállás 
időtartama 24 
hónap felett.(min. 
0 hónap, max. 12 
hónap):

12

A mintatartónak és
a tárgyasztal 
mozgás 
tartományának 
alkalmassága 
nagyméretű 
szilícium lemezek 
befogására, teljes 
bejárására. (100 
mm-nél nagyobb 
méret és mozgási 
tartomány, min. 0 
mm, max. 25 mm):

25

A szkenning 
vezérlő rendszer 
alkalmassága 576 
millió pixelnél 
nagyobb méretű (
nem kisebb 
szkennelt területek
összefűzéséből 
nyert) látómezők 
szkennelésére (min
. 0, max. 448 millió
pixel):

448 000 000

Az elektronoptikai 
rendszer az „
in-lens” szekunder 
és visszaszórt 
detektorokra eső 



elektron nyaláb 
energiaszűrésének 
legnagyobb 
választható 
elektromos 
feszültsége(min. 0, 
max 1500 V):

1 500

Nettó ajánlati ár 
forintban:

238 700 000

Ajánlattevő neve: Castell Nova Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 9423 Ágfalva Ipar Utca 3. A ép.Székhelye:

Teljes körű jótállás 
időtartama 24 
hónap felett.(min. 
0 hónap, max. 12 
hónap):

12

A mintatartónak és
a tárgyasztal 
mozgás 
tartományának 
alkalmassága 
nagyméretű 
szilícium lemezek 
befogására, teljes 
bejárására. (100 
mm-nél nagyobb 
méret és mozgási 
tartomány, min. 0 
mm, max. 25 mm):

25

A szkenning 
vezérlő rendszer 
alkalmassága 576 
millió pixelnél 
nagyobb méretű (
nem kisebb 
szkennelt területek
összefűzéséből 
nyert) látómezők 
szkennelésére (min
. 0, max. 448 millió
pixel):

448 000 000

Az elektronoptikai 
rendszer az „
in-lens” szekunder 
és visszaszórt 
detektorokra eső 
elektron nyaláb 
energiaszűrésének 
legnagyobb 
választható 

1 500



elektromos 
feszültsége(min. 0, 
max 1500 V):

Nettó ajánlati ár 
forintban:

242 500 000

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


