
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szólóDEK-568 cseppfolyós oxigén, és palackos gázok besz
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott  Nyílt eljárás ajánlatok
bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.07.13 10:30) a fenti tárgyú eljárásban 6 darab, azaz hat 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Cseppfolyós oxigén 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 154852470 HUF

A rész neve és száma: Palackos gázok 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 166127364 HUF

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

A rész neve és száma:

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

Ajánlattevő neve: Linde Gáz Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 9653 Répcelak Carl von Linde Út 1.Székhelye:

Rész neve: Cseppfolyós oxigén (1)

Nettó ajánlati 
összár Ft (
Beárazandó 
ártáblázat1 6. 
oszlop 1. sorában 
feltüntetett 
összeget (nettó 
összár Ft-ban) 
tüntessék fel:

179302860

Rész neve: Palackos gázok (2)

Nettó ajánlati 
összár Ft (A 
beárazandó 
táblázat2 6. oszlop 
68. sorában 
feltüntetett (Nettó 
összár Ft-ban) 
összeget tüntessék 
fel):

165711260



Ajánlattevő neve: Messer Hungarogáz Ipari Gázgyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
 1044 Budapest Váci Út 117Székhelye:

Rész neve: Cseppfolyós oxigén (1)

Nettó ajánlati 
összár Ft (
Beárazandó 
ártáblázat1 6. 
oszlop 1. sorában 
feltüntetett 
összeget (nettó 
összár Ft-ban) 
tüntessék fel:

153222444

Rész neve: Palackos gázok (2)

Nettó ajánlati 
összár Ft (A 
beárazandó 
táblázat2 6. oszlop 
68. sorában 
feltüntetett (Nettó 
összár Ft-ban) 
összeget tüntessék 
fel):

172420722

Ajánlattevő neve: SIAD Hungary Gázokat Forgalmazó és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
 3527 Miskolc Zsigmondy Utca 38.Székhelye:

Rész neve: Cseppfolyós oxigén (1)

Nettó ajánlati 
összár Ft (
Beárazandó 
ártáblázat1 6. 
oszlop 1. sorában 
feltüntetett 
összeget (nettó 
összár Ft-ban) 
tüntessék fel:

197 233 146

Rész neve: Palackos gázok (2)

Nettó ajánlati 
összár Ft (A 
beárazandó 
táblázat2 6. oszlop 
68. sorában 
feltüntetett (Nettó 
összár Ft-ban) 
összeget tüntessék 
fel):

202 810 134



Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


