
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „  ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló DEK-777 Gyógyszertechnológiai eszköz beszerzés
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Nyílt eljárás ajánlatok 

.bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.10.03 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 6 darab, azaz hat 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Tablettázó berendezés 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 115201700 HUF

A rész neve és száma: Bliszterező berendezés 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 229702668 HUF

A rész neve és száma: Kapszulázó berendezés 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 137109484 HUF

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

Ajánlattevő neve: EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 2100 Gödöllő Pattantyús Ábrahám Körút 10.Székhelye:

Rész neve: Bliszterező berendezés (2)

1. A berendezés súlya a maximum előírt 3.500 kg-hoz képest kisebb (legkedvezőtlenebb: 0 kg – 
legkedvezőbb: 1.000 kg) :
300

2. A berendezés kapacitása a minimum elvárt 400 bliszter/perc felett bliszter/percben kifejezve (
legkedvezőtlenebb: 0 bliszter/perc – legkedvezőbb: 100 bliszter/perc) :
0

3. A berendezés által kezelhető tekercs fedőfólia átmérője a minimum elvárt 250 mm felett mm-ben 
kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm – legkedvezőbb: 70 mm) :
10

4. Nettó ajánlati ár (HUF):
267 104 000

Rész neve: Kapszulázó berendezés (3)

1. A berendezés kapacitásának alsó határértéke az előírt 8.000 kapszula/órához képest mennyivel 
kedvezőbb kapszula/órában kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kapszula/óra – legkedvezőbb: 2.000 
kapszula/óra) :
2 000

2. A berendezés kapacitásának felső határértéke az előírt 15.000 kapszula/óra felett kapszula/órában
kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kapszula/óra – legkedvezőbb: 10.000 kapszula/óra) :
-3 000



3. A berendezés súlya a maximum előírt 2.000 kg-hoz képest kisebb (legkedvezőtlenebb: 0 kg – 
legkedvezőbb: 200 kg):
1 300

4. Nettó ajánlati ár (HUF):
161 234 000

Rész neve: Tablettázó berendezés (1)

1. A berendezés teljesítménye a minimum elvárt 150.000 tabletta/óra felett tabletta/órában kifejezve
(legkedvezőtlenebb: 0 tabletta/óra – legkedvezőbb: 10.000 tabletta/óra):
20 000

2. A berendezés töltetmélysége a minimum elvárt 22,00 mm felett mm-ben két tizedesjegyig 
kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0,00 mm – legkedvezőbb: 3,00 mm):
-2

3. Az ipari porszívó szűrűfelülete a minimum elvárt 50.000 cm2 felett cm2-ben kifejezve (
legkedvezőtlenebb: 0 cm2– legkedvezőbb: 3.000 cm2) :
2 500

4. A berendezés előnyomása a minimum elvárt 35 kN felett kN-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 
kN – legkedvezőbb: 5 kN) :
-15

5. A berendezés szerszámhelyeinek száma a minimum elvárt 24 db felett db-ban kifejezve (
legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 2 db) :
2

6. Nettó ajánlati ár (HUF):
131 450 000

Ajánlattevő neve: Sentimento Kft.
 2030 Érd Kossuth Lajos Utca 105-107.Székhelye:

Rész neve: Bliszterező berendezés (2)

1. A berendezés súlya a maximum előírt 3.500 kg-hoz képest kisebb (legkedvezőtlenebb: 0 kg – 
legkedvezőbb: 1.000 kg) :
900

2. A berendezés kapacitása a minimum elvárt 400 bliszter/perc felett bliszter/percben kifejezve (
legkedvezőtlenebb: 0 bliszter/perc – legkedvezőbb: 100 bliszter/perc) :
100

3. A berendezés által kezelhető tekercs fedőfólia átmérője a minimum elvárt 250 mm felett mm-ben 
kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 mm – legkedvezőbb: 70 mm) :
70

4. Nettó ajánlati ár (HUF):
231 089 121

Rész neve: Kapszulázó berendezés (3)



1. A berendezés kapacitásának alsó határértéke az előírt 8.000 kapszula/órához képest mennyivel 
kedvezőbb kapszula/órában kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kapszula/óra – legkedvezőbb: 2.000 
kapszula/óra) :
2 000

2. A berendezés kapacitásának felső határértéke az előírt 15.000 kapszula/óra felett kapszula/órában
kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 kapszula/óra – legkedvezőbb: 10.000 kapszula/óra) :
10 000

3. A berendezés súlya a maximum előírt 2.000 kg-hoz képest kisebb (legkedvezőtlenebb: 0 kg – 
legkedvezőbb: 200 kg):
200

4. Nettó ajánlati ár (HUF):
139 422 223

Rész neve: Tablettázó berendezés (1)

1. A berendezés teljesítménye a minimum elvárt 150.000 tabletta/óra felett tabletta/órában kifejezve
(legkedvezőtlenebb: 0 tabletta/óra – legkedvezőbb: 10.000 tabletta/óra):
6 000

2. A berendezés töltetmélysége a minimum elvárt 22,00 mm felett mm-ben két tizedesjegyig 
kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0,00 mm – legkedvezőbb: 3,00 mm):
1,81

3. Az ipari porszívó szűrűfelülete a minimum elvárt 50.000 cm2 felett cm2-ben kifejezve (
legkedvezőtlenebb: 0 cm2– legkedvezőbb: 3.000 cm2) :
2 500

4. A berendezés előnyomása a minimum elvárt 35 kN felett kN-ben kifejezve (legkedvezőtlenebb: 0 
kN – legkedvezőbb: 5 kN) :
5

5. A berendezés szerszámhelyeinek száma a minimum elvárt 24 db felett db-ban kifejezve (
legkedvezőtlenebb: 0 db – legkedvezőbb: 2 db) :
2

6. Nettó ajánlati ár (HUF):
117 854 400

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


