
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „  ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló DEK-605 Reagensek, vegyszerek és fogyóanyagok
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott  Nyílt eljárás ajánlatok
bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2018.08.30 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 12 darab, azaz 
tizenkettő ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Kémia integrált vizsgálatai 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 1628742419 HUF

A rész neve és száma: PCR reakcióban használható polimeráz 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 784746 HUF

A rész neve és száma: Indirekt immunfluoreszcencia+BLOT+ENA 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 177468006 HUF

A rész neve és száma: ANCAkimut. indirekt immunfluoreszcens vizsgálattal 4

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 32564478 HUF

A rész neve és száma: Helicobacterpylori légzésteszt vizsgálat 5

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg
nettó 58009875 HUF

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

Ajánlattevő neve: Biomedica Hungaria Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 1027 Budapest Ganz Utca 16Székhelye:

Rész neve: ANCAkimut. indirekt immunfluoreszcens vizsgálattal (4)

1. Az ANCA IIF 
vizsgálat esetében 
az egy lemezen 
értékelhető 
sejttípusok (HEp-2 
és/vagy etanol 
fixált granulocita 
és/vagy formalin 
fixált granulocita) 
száma, db (min. 1 
db, max. 3 db):

1

Nettó ajánlati ár 
összesen, HUF (
Ebben a sorban az 
Ártáblázat "4. rész 



Nettó ajánlati ár 
összesen " értékét 
kérjük feltüntetni.)
:

18 100 740

Rész neve: Indirekt immunfluoreszcencia+BLOT+ENA (3)

1. A IIF 
vizsgálatokat 
értékelő készülék (
szoftver) által 
azonosított 
antinukleáris 
faktor mintázatok 
száma :

0

2. Azon 
szubsztrátok száma
, melyeket az IIF 
vizsgálatokat 
kiértékelő szoftver 
képes lefotózni (a 
HEp-2 sejteken túl)
:

4

3. A májblottal 
kimutatható 
autoantitestek 
száma :

10

4. A myositis 
blottal kimutatható
autoantitestek 
száma :

12

5. A ganglioside 
blottal kimutatható
autoantitestek 
száma :

5

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

105 863 774

Készülékek bérleti 
díja (HUF) (Ebben 
a sorban az 
Ártáblázat "A 3. 
részhez ajánlott 
összes készülék 
bérleti díja 
karbantartással" 
értékét kérjük 
feltüntetni.):

252 000



Ajánlattevő neve: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
 1036 Budapest Dereglye Utca 2.Székhelye:

Ajánlattevő neve: Immunotrin Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 1036 Budapest Árpád fejedelem Útja 53.Székhelye:

Rész neve: ANCAkimut. indirekt immunfluoreszcens vizsgálattal (4)

1. Az ANCA IIF 
vizsgálat esetében 
az egy lemezen 
értékelhető 
sejttípusok (HEp-2 
és/vagy etanol 
fixált granulocita 
és/vagy formalin 
fixált granulocita) 
száma, db (min. 1 
db, max. 3 db):

3

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

11 797 800

Rész neve: Indirekt immunfluoreszcencia+BLOT+ENA (3)

1. A IIF 
vizsgálatokat 
értékelő készülék (
szoftver) által 
azonosított 
antinukleáris 
faktor mintázatok 
száma :

7

2. Azon 
szubsztrátok száma
, melyeket az IIF 
vizsgálatokat 
kiértékelő szoftver 
képes lefotózni (a 
HEp-2 sejteken túl)
:

34

3. A májblottal 
kimutatható 
autoantitestek 
száma :

9

4. A myositis 
blottal kimutatható
autoantitestek 
száma :

16



5. A ganglioside 
blottal kimutatható
autoantitestek 
száma :

3

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

76 962 000

Készülékek bérleti 
díja (HUF) (Ebben 
a sorban az 
Ártáblázat "A 3. 
részhez ajánlott 
összes készülék 
bérleti díja 
karbantartással" 
értékét kérjük 
feltüntetni.):

48 999 960

Ajánlattevő neve: Izinta Kereskedelmi Kft.
 1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós Út 29-33Székhelye:

Rész neve: Helicobacterpylori légzésteszt vizsgálat (5)

Nettó ajánlati ár, 
HUF (Ebben a 
sorban az 
Ártáblázat 5. részre
vonatkozó "Nettó 
ajánlati ár összesen
36 hónapra 
vonatkozóan" 
oszlop értékét 
kérjük feltüntetni.)
:

36 750 000

Rész neve: PCR reakcióban használható polimeráz (2)

Nettó ajánlati ár, 
HUF (Ebben a 
sorban az 
Ártáblázat 2. részre
vonatkozó "Nettó 
ajánlati ár összesen
36 hónapra 
vonatkozóan" 
oszlop értékét 
kérjük feltüntetni.)
:

4 598 160



Ajánlattevő neve: "KROMAT" Műszerforgalmazó Kft.
 1112 Budapest Péterhegyi Út 98.Székhelye:

Rész neve: PCR reakcióban használható polimeráz (2)

Nettó ajánlati ár, 
HUF (Ebben a 
sorban az 
Ártáblázat 2. részre
vonatkozó "Nettó 
ajánlati ár összesen
36 hónapra 
vonatkozóan" 
oszlop értékét 
kérjük feltüntetni.)
:

5 158 740

Ajánlattevő neve: LifeTechnologies MO Kft.
 1146 Budapest Hermina Út 17Székhelye:

Rész neve: PCR reakcióban használható polimeráz (2)

Nettó ajánlati ár, 
HUF (Ebben a 
sorban az 
Ártáblázat 2. részre
vonatkozó "Nettó 
ajánlati ár összesen
36 hónapra 
vonatkozóan" 
oszlop értékét 
kérjük feltüntetni.)
:

20 010 000

Ajánlattevő neve: MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 2000 Szentendre Fiastyúk Utca 1/ASzékhelye:

Rész neve: ANCAkimut. indirekt immunfluoreszcens vizsgálattal (4)

1. Az ANCA IIF 
vizsgálat esetében 
az egy lemezen 
értékelhető 
sejttípusok (HEp-2 
és/vagy etanol 
fixált granulocita 
és/vagy formalin 
fixált granulocita) 
száma, db (min. 1 
db, max. 3 db):

1

Nettó ajánlati ár 
összesen, HUF (
Ebben a sorban az 
Ártáblázat "4. rész 
Nettó ajánlati ár 22 203 720



összesen " értékét 
kérjük feltüntetni.)
:

Ajánlattevő neve: ORGENTEC Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 2060 Bicske Aradi vértanúk Utca 45.Székhelye:

Rész neve: ANCAkimut. indirekt immunfluoreszcens vizsgálattal (4)

1. Az ANCA IIF 
vizsgálat esetében 
az egy lemezen 
értékelhető 
sejttípusok (HEp-2 
és/vagy etanol 
fixált granulocita 
és/vagy formalin 
fixált granulocita) 
száma, db (min. 1 
db, max. 3 db):

3

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

38 944 620

Ajánlattevő neve: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft.
 2040 Budaörs Edison Utca 1Székhelye:

Rész neve: Kémia integrált vizsgálatai (1)

1. A közbeszerzési 
dokumentumokban 
megadott 
referenciatartományokba
eső tételek száma, db (
min. 60 db, max. 87 db) :

85

2. A sürgősségi high 
sensitive troponin 
mérési ideje mennyivel 
kevesebb 25 percnél? , 
perc (min. 0 perc, max. 
16 perc) :

16

3. A kémiai egységek 
átszennyezésmentes (
érintkezésmentes) 
keveréssel működnek/ 
mechanikus keveréssel / 
egyéb keveréssel:

érintkezésmentes, ultrahangos keveréssel működnek

4. A Posztanalitikai 
egység kapacitása, 



mintaszám (min. 9000, 
max. 13 000 minta) :

13 500

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

355 468 957

Készülékek bérleti díja (
HUF) (Ebben a sorban az
Ártáblázat "Az 1. részhez
ajánlott összes készülék 
bérleti díja 
karbantartással" értékét 
kérjük feltüntetni.):

504 000

Ajánlattevő neve: Werfen Hungary Korlátolt Felelőségű Társaság
 1037 Budapest Montevideo Utca 2/cSzékhelye:

Rész neve: ANCAkimut. indirekt immunfluoreszcens vizsgálattal (4)

1. Az ANCA IIF 
vizsgálat esetében 
az egy lemezen 
értékelhető 
sejttípusok (HEp-2 
és/vagy etanol 
fixált granulocita 
és/vagy formalin 
fixált granulocita) 
száma, db (min. 1 
db, max. 3 db):

1

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

13 771 200

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a „DEK-605 Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi 
Medicina részére reagensek, vegyszerek és fogyóanyagok beszerzése” tárgyú eljárásban a rendelkezésre álló 
fedezet mértéke 36 hónapra alapmennyiségre vonatkozóan (opció nélkül) összesen: nettó 1 478 625 603 Ft+
ÁFA

A fedezet mértéke részenként:
1. rész: Kémia integrált vizsgálatai: nettó 1 269 149 937 Ft+ÁFA
2. rész: PCR reakcióban használható polimeráz: nettó 611 490 Ft+ÁFA
3. rész: Indirekt immunfluoreszcencia+BLOT+ENA: nettó 138 286 758 Ft+ÁFA



4. rész: ANCA kimutatása indirekt immunfluoreszcens vizsgálattal: nettó 25 374 918 Ft+ÁFA
5. rész: Helicobacterpylori légzésteszt vizsgálat: nettó 45 202 500 Ft+ÁFA

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


