
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló DEK-789 3 db MR berendezés szerviz szolgáltatása
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Nyílt eljárás ajánlatok 

.bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2019.07.26 10:00) a fenti tárgyú eljárásban 3 darab, azaz három 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: 1db Philips InitialAchieva3.0T MR ber. szervizelés 1

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 69480000 HUF

A rész neve és száma: 1 db Siemens Magnetom Essenza MR ber. szervizelése 2

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 47549988 HUF

A rész neve és száma: 1 db Hitachi Aperto MR ber. szervizelése 3

Az ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 10800000 HUF

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

Ajánlattevő neve: Hitachi Medical Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
 1071 Budapest Damjanich Utca 11-15.Székhelye:

Rész neve: 1 db Hitachi Aperto MR ber. szervizelése (3)

1. A kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan (
egész órákban kifejezve, min. 24 óra - max. 72 óra) :
24

2. A beépített alkatrészekre vállalt jótállás (egész hónapokban kifejezve, min. 6 hónap - max. 24 
hónap):
6

Nettó ajánlati ár (HUF/hó) :
306 000

Ajánlattevő neve: PHILIPS Magyarország Kft.
 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11/C B. ép. 8. em.Székhelye:

Rész neve: 1db Philips InitialAchieva3.0T MR ber. szervizelés (1)

1. A kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan (
egész órákban kifejezve, min. 24 óra - max. 72 óra) :
72

2. A beépített alkatrészekre vállalt jótállás (egész hónapokban kifejezve, min. 6 hónap - max. 24 
hónap):
6



Nettó ajánlati ár (HUF/hó) :
2 123 000

Ajánlattevő neve: Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
 1143 Budapest Gizella Út 51-57Székhelye:

Rész neve: 1 db Siemens Magnetom Essenza MR ber. szervizelése (2)

1. A kijavító karbantartás megkezdése a hiba vállalkozó felé történő bejelentésétől számítottan (
egész órákban kifejezve, min. 24 óra - max. 72 óra) :
72

2. A beépített alkatrészekre vállalt jótállás (egész hónapokban kifejezve, min. 6 hónap - max. 24 
hónap):
6

Nettó ajánlati ár (HUF/hó) :
1 320 835

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A fedezet 36 hónapra vonatkozóan került meghatározásra.

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


