
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. DEK-599 Altatógépek beszerzése DE részére
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott  Nyílt eljárás ajánlatok
bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.08.16 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 8 darab, azaz nyolc 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Altató munkaállomások Gyermekgyógy. Klinika 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 20768667 HUF

A rész neve és száma: Altatógépek DE Klinikai Központ egységei 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 200840005 HUF

A rész neve és száma: Altató munkaállomás Tüdőgyógy. Klininika 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 7815066 HUF

A rész neve és száma: Altató munkaállomások KEK KAITO 4

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 72000000 HUF

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

Ajánlattevő neve: Aladdin Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 9700 Szombathely Paragvári utca 15.Székhelye:

Rész neve: Altatógépek DE Klinikai Központ egységei (2)

1. Fűthető 
párásodásgátolt 
légzőkör a részen 
belül valamennyi 
tétel esetében (
IGEN/NEM):

Nem

2. Elektronikus 
meghajtás a részen
belül valamennyi 
tétel esetében (
IGEN/NEM):

Nem

3. Nettó ajánlati ár 
összesen,HUF (
Ebben a sorban az 
Ártáblázat „2. rész 
nettó ajánlati ár 
összesen” értékét 
kell feltüntetni.):

196 200 000



Rész neve: Altató munkaállomások Gyermekgyógy. Klinika (1)

1. Fűthető 
párásodásgátolt 
légzőkör (IGEN/
NEM):

Nem

2. Elektronikus 
meghajtás (IGEN/
NEM):

Nem

3. Beállítható 
légzési térfogat 
legkisebb értéke, 
ml (min 10 ml – 
max. 20 ml) :

20

4. Nettó ajánlati ár 
összesen, HUF (
Ebben a sorban az 
Ártáblázat 1. rész "
Nettó ajánlati ár 
összesen" értékét 
kell feltüntetni.):

21 800 000

Rész neve: Altató munkaállomások KEK KAITO (4)

1. Fűthető 
párásodásgátolt 
légzőkör (IGEN/
NEM):

Nem

2. Elektronikus 
meghajtás (IGEN/
NEM):

Nem

3. Nettó ajánlati ár 
összesen,HUF (
Ebben a sorban az 
Ártáblázat „4. rész 
nettó ajánlati ár 
összesen” értékét 
kell feltüntetni.):

65 400 000

Rész neve: Altató munkaállomás Tüdőgyógy. Klininika (3)

1. Elektronikus 
meghajtás (IGEN/
NEM):

Nem

2. Nettó ajánlati ár,
HUF (Ebben a 
sorban az 
Ártáblázat 3. rész "
Nettó ajánlati ár 
összesen" értékét 
kell feltüntetni.):

10 900 000



Ajánlattevő neve: Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 1135 Budapest Szent László út 95.Székhelye:

Rész neve: Altatógépek DE Klinikai Központ egységei (2)

1. Fűthető 
párásodásgátolt 
légzőkör a részen 
belül valamennyi 
tétel esetében (
IGEN/NEM):

Igen

2. Elektronikus 
meghajtás a részen
belül valamennyi 
tétel esetében (
IGEN/NEM):

Igen

3. Nettó ajánlati ár 
összesen,HUF (
Ebben a sorban az 
Ártáblázat „2. rész 
nettó ajánlati ár 
összesen” értékét 
kell feltüntetni.):

175 380 000

Rész neve: Altató munkaállomások Gyermekgyógy. Klinika (1)

1. Fűthető 
párásodásgátolt 
légzőkör (IGEN/
NEM):

Igen

2. Elektronikus 
meghajtás (IGEN/
NEM):

Igen

3. Beállítható 
légzési térfogat 
legkisebb értéke, 
ml (min 10 ml – 
max. 20 ml) :

20

4. Nettó ajánlati ár 
összesen, HUF (
Ebben a sorban az 
Ártáblázat 1. rész "
Nettó ajánlati ár 
összesen" értékét 
kell feltüntetni.):

19 800 000

Rész neve: Altató munkaállomások KEK KAITO (4)

1. Fűthető 
párásodásgátolt 
légzőkör (IGEN/
NEM):

Igen

2. Elektronikus 



meghajtás (IGEN/
NEM):

Igen

3. Nettó ajánlati ár 
összesen,HUF (
Ebben a sorban az 
Ártáblázat „4. rész 
nettó ajánlati ár 
összesen” értékét 
kell feltüntetni.):

59 400 000

Rész neve: Altató munkaállomás Tüdőgyógy. Klininika (3)

1. Elektronikus 
meghajtás (IGEN/
NEM):

Igen

2. Nettó ajánlati ár,
HUF (Ebben a 
sorban az 
Ártáblázat 3. rész "
Nettó ajánlati ár 
összesen" értékét 
kell feltüntetni.):

6 990 000

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


