
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló DEK-788 Borvizsgálati labor. kial.eszközbeszerzése
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Nyílt eljárás ajánlatok 

.bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.07.16 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Általános borvizsgáló laboratóriumi eszközök 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 41221375 HUF

A rész neve és száma: Speciális boranalitikai készülékek 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 67149750 HUF

A rész neve és száma: Kivonatkészítési (extrakciós) eszközök 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 106896225 HUF

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

Ajánlattevő neve: VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság
 4034 Debrecen Simon László U. 4.Székhelye:

Rész neve: Kivonatkészítési (extrakciós) eszközök (3)

Nettó ajánlati ár MINDÖSSZESEN (HUF):
103 675 000

Folyadékkromatográfiás rendszernél a nyomásszabályzót időben lehet programozni (Igen/Nem):
Igen

Folyadékkromatográfiás rendszernél a diódasoros detektor adatgyűjtési sebessége (spektrum/
másodperc):
100

Folyadékkromatográfiás rendszernél az automata adagoló képes két reagens adagolásával kolonna 
előtti származékképzésre (Igen/Nem):
Igen

Szuperkritikus folyadékextraktor maximális nyomásértéke (psi):
10 000

Szuperkritikus folyadékextraktor maximális hőmérsékleti értéke (°C):
200

Szuperkritikus folyadékextraktor szivattyú teljesítménye (g szén-dioxid-folyadék/perc):
250

Rész neve: Speciális boranalitikai készülékek (2)



Nettó ajánlati ár MINDÖSSZESEN (HUF):
65 190 000

Spektrométer mennyi külön InGaAs detektorral és beépített standarddal rendelkező mérőmodult 
tartalmaz (db):
4

Spektrométernél a kemometriai szoftver hány féle modellt tartalmaz (db):
10

Spektrométer hullámszám pontossága (cm-1):
0,03

Bor analizáló rendszernél az analízishez szükséges minta mennyisége (ml):
8,2

Bor analizáló rendszernél az összes és szabad kéndioxid esetén az analízis ideje (perc):
2,5

Bor analizáló rendszernél az egyidejűleg, reagensek nélkül mért paraméterek száma készborban (
paraméter):
22

Rész neve: Általános borvizsgáló laboratóriumi eszközök (1)

Nettó ajánlati ár MINDÖSSZESEN (HUF):
39 995 000

Analitikai HPLC-nél a maximális nyomás 5,5 ml/percnél (MPa):
70

Analitikai HPLC-nél a diódasoros detektor adatgyűjtési sebessége (spektrum/másodperc):
100

Analitikai HPLC-nél a fluoreszcens detektor jel/zaj viszony a víz Raman sávján mérve (Ex 
hullámhossz: 350 nm):
2 300

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


