
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló DEK-762_Talajkutató és digitális mérőműszerek
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Nyílt eljárás ajánlatok 

.bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.09.04 14:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Talajkutató eszközök 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 38886500 HUF

A rész neve és száma: Digitális mérőműszerek 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 47445000 HUF

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

Ajánlattevő neve: Ber-Cont könyvelő és Szolgáltató Kft
 1183 Budapest Teleki Utca 43.Székhelye:

Rész neve: Talajkutató eszközök (1)

Légátjárhatóság-mérő készlet esetén: levegő maximális áramlási sebessége (min. 1,0 cm/sec - max. 
5,0 cm/sec) :
3

Talajnedvességmérő szett esetén: nedvesség érzékelő szenzor pontossága (min. 5,0% - max. 3,0%) :
3

Nettó ajánlati ár (Ft):
40 240 000

Ajánlattevő neve: BURKEN Gazdasági-, és Műszaki Vezetői Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
 1021 Budapest Hüvösvölgyi Út 51Székhelye:

Rész neve: Digitális mérőműszerek (2)

Vízrendezési célú fotogrammetriai eszköz csomag légi felmérésre tervezett kopter megengedett 
hatótávolsága (min. 50 m - max. 500 m):
500

Földi lézerszkenner lézernyaláb divergenciája (min. 1,0 mrad - max. 0,3 mrad) :
0,4

Nettó ajánlati ár (Ft):
55 811 000

Ajánlattevő neve: Gerotools Europe GNSS Kft
 1142 Budapest Szőnyi Út 30-34.Székhelye:

Rész neve: Digitális mérőműszerek (2)



Vízrendezési célú fotogrammetriai eszköz csomag légi felmérésre tervezett kopter megengedett 
hatótávolsága (min. 50 m - max. 500 m):
350

Földi lézerszkenner lézernyaláb divergenciája (min. 1,0 mrad - max. 0,3 mrad) :
1

Nettó ajánlati ár (Ft):
45 690 000

Ajánlattevő neve: Itenviro Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
 1165 Budapest Hunyadvár Utca 56.Székhelye:

Rész neve: Talajkutató eszközök (1)

Légátjárhatóság-mérő készlet esetén: levegő maximális áramlási sebessége (min. 1,0 cm/sec - max. 
5,0 cm/sec) :
3

Talajnedvességmérő szett esetén: nedvesség érzékelő szenzor pontossága (min. 5,0% - max. 3,0%) :
3

Nettó ajánlati ár (Ft):
28 753 000

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


