
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi DEK-575 Ultrahangkészülékek beszerzése
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott  bontásáról.Nyílt eljárás ajánlatok

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.07.02 13:00) a fenti tárgyú eljárásban 1 darab, azaz egy 
ajánlat érkezett.

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 17288375 HUF

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

Ajánlattevő neve: SONARMED Kft
 1119 Budapest Nándorfejérvári Út 31 fsz 6-7Székhelye:

Nettó ajánlati ár 
összesen (HUF) - 
Ebben a sorban az 
Árrészletező 
táblázat "Nettó 
ajánlati ár összesen
" értékét kell 
feltüntetni.:

13 766 520

A készülék 
leállítása nélkül 
kikapcsolható 
monitor (IGEN/
NEM):

IGEN, a monitor kikapcsolható a készülék leállítása nélkül.

A dinamikai 
tartomány 1 dB-es 
lépésekben történő
állíthatósága (
IGEN/NEM):

IGEN, a dinamikai tartomány 1 dB-es lépésekben állítható.

Caliperes és 
Biometrikus 
mérések elérése 
egy ugyanazon 
kezelőgombbal (
IGEN/NEM):

IGEN, a Caliperes és Biometrikus mérések egy ugyanazon kezelőgombbal elérhetőek.

Bekapcsolható 
mérési segéd zoom 
ablak biometrikus 
és caliper (2D 
távolság, trace, stb.
) mérések esetén a 
határvonalak és 
élek pontosabb 
meghatározása 
érdekében (IGEN/
NEM):

IGEN, van bekapcsolható mérési segéd zoom ablak a biometrikus és caliper (2D 
távolság, trace, stb.) mérések esetén a határvonalak és élek pontosabb meghatározása 
érdekében.

Min. 8 sávos TGC 



beállítási lehetőség
az érintőpanelen a 
monitorkép 
érintőpaneles 
megjelenítésével és
menthető, 
betölthető sávos 
TGC beállításokkal,
kezelőkonzoli 
manuális 
potenciométerek 
nélkül (IGEN/NEM)
:

IGEN, van 8 sávos TGC beállítási lehetőség az érintőpanelen a monitorkép 
érintőpaneles megjelenítésével és menthető, betölthető sávos TGC beállításokkal, 
kezelőkonzoli manuális potenciométerek nélkül.

Az összes 
üzemmódból az 
érintőképernyőről 
egy érintéssel, egy 
lépésben 
aktiválható 
vizsgálófej, 
alkalmazás és 
beállítás (preset) 
választása (IGEN/
NEM):

IGEN, van az összes üzemmódból az érintőképernyőről egy érintéssel, egy lépésben 
aktiválható vizsgálófej, alkalmazás és beállítás (preset) választása.

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


