
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „DEK-689 Mezőgazdasági kutatások támogatásához kapcsolódó eszközök beszerzése 

” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. az EFOP-3.6.2-16-2017-00001. sz. projekt keretében
törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Kbt. 113. § Nyílt eljárás ajánlatok 

.bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.03.22 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Mobil embriótranszplantációs állomás 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 10130000 HUF

A rész neve és száma: Génmegőrzéshez, hűtött tároláshoz kapcsolódó eszkö 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 19019650 HUF

A rész neve és száma: Terepi hordozható spektrométer 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 12890769 HUF

A rész neve és száma: Kromatográfiás rendszer 4

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 12815000 HUF

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

Ajánlattevő neve: ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 1116 Budapest Fehérvári Út 132-144Székhelye:

Rész neve: Kromatográfiás rendszer (4)

1. Az automata 
adagoló opcionális 
kiegészítővel 
alkalmassá tehető 
1 ml minta 
injektálására (Igen/
Nem) :

Igen

2. Pumpa 
maximum nyomása
(5 ml/perc-nél), 
MPa (min. 55 MPa 
– max. 70 MPa) :

70

3. Az autosampler 
standard (1,5 ml-es
) vial férőhelyek 
száma, db (min. 
130 db - max. 180 
db) :

180



4. Diódasoros 
detektor dioda 
száma, db (min. 
512 db – max. 1024
db) :

1 024

Nettó ajánlati ár (
HUF) :

11 770 000

Ajánlattevő neve: ALPHA-VET Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság
 1194 Budapest Hofherr Albert Utca 42.Székhelye:

Rész neve: Génmegőrzéshez, hűtött tároláshoz kapcsolódó eszkö (2)

1. Automata 
műszalma töltő és 
forrasztó 
teljesítménye, mini
szalma/óra (min. 
3000 mini szalma/
óra – max. 3600 
mini szalma/óra) :

4 000

2. Spermafagyasztó
kapacitása, mini 
szalma/hűtés (min. 
400 mini szalma/
hűtés – max. 420 
mini szalma/hűtés):

900

3. Automata 
embrió fagyasztó 
berendezés 
programhelyeinek 
száma, db (min. 8 
db – max. 16 db) :

8

Nettó ajánlati 
összár (HUF) (
Ebben a sorban az 
Ártáblázat "2. rész 
nettó ajánlati ár 
összesen" értékét 
kéjük feltüntetni.):

27 847 601

Ajánlattevő neve: DÉLI-FARM Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgáltató és Kereskedelmi Tevékenységet Ellátó 
Korlátolt Felelősségű Társaság

 6791 Szeged Kettőshatári Út 6.Székhelye:

Rész neve: Génmegőrzéshez, hűtött tároláshoz kapcsolódó eszkö (2)

1. Automata 
műszalma töltő és 
forrasztó 
teljesítménye, mini
szalma/óra (min. 

3 600



3000 mini szalma/
óra – max. 3600 
mini szalma/óra) :

2. Spermafagyasztó
kapacitása, mini 
szalma/hűtés (min. 
400 mini szalma/
hűtés – max. 420 
mini szalma/hűtés):

420

3. Automata 
embrió fagyasztó 
berendezés 
programhelyeinek 
száma, db (min. 8 
db – max. 16 db) :

16

Nettó ajánlati 
összár (HUF) (
Ebben a sorban az 
Ártáblázat "2. rész 
nettó ajánlati ár 
összesen" értékét 
kéjük feltüntetni.):

20 441 340

Ajánlattevő neve: Novo-Lab Kereskedelmi és Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
 1196 Budapest Kossuth Lajos Utca 116Székhelye:

Rész neve: Terepi hordozható spektrométer (3)

1. Felbontás, cm-1 
(min. 4 cm-1– max. 
6 cm-1) :

6

Nettó ajánlati ár (
HUF) :

12 645 455

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Ajánlatkérő Kbt. 113. § (2) bekezdése alapján ismerteti, hogy saját kezdeményezésre az alábbi gazdasági 
szereplőket hívta fel ajánlattételre:
- Baranyai Mérnökiroda Kft. (2220 Vecsés, Széchenyi u. 148.)
- Déli-Farm Kft. (6791 Szeged, Kettőshatári út 6.)
- Biocenter Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 62.)
- AQUA-TERRA LAB Kft. (8200 Veszprém, Wartha Vince utca 1/2.)
- Kvalitex Kft. (1136 Budapest, Pannónia utca 11. VII. em. 704.)
- Novo-Lab Kft (1196 Budapest, Kossuth L. u. 116.)
- ABL&E-JASCO Magyarország Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.)
- ALPHA-VET Állatgyógyászati Kft. (1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42.)

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


