
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló DEK-824_Fizioterápiás eszközök EFOP pályázatból
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Nyílt eljárás ajánlatok 

.bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.04.02 11:30) a fenti tárgyú eljárásban 5 darab, azaz öt 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Funkcionális tréningeszközök beszerzése 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 5943953 HUF

A rész neve és száma: Mozgásszervi és kardiovaszkuláris mérőműszerek 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 50743000 HUF

A rész neve és száma: Lágyrész- és keringésdiagnosztikai ultrahang kész. 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 31702646 HUF

A rész neve és száma: Lökéshullám-terápiás készülék 4

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 3850000 HUF

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

Ajánlattevő neve: SONARMED Kft
 1119 Budapest Nándorfejérvári Út 31 fsz 6-7Székhelye:

Rész neve: Lágyrész- és keringésdiagnosztikai ultrahang kész. (3)

1. Érintőképernyő: Legkedvezőtlenebb 10,1”, legkedvezőbb 12" képátlójú, előny a nagyobb. Egy 
tizedesjegy pontossággal szükséges megadni.:
13,3

2. Mérés során a kurzor környéki kép nagyításának mértéke (Legkedvezőtlenebb 1x nagyítás; 
legkedvezőbb 2 x nagyítás) Egy tizedesjegy pontossággal szükséges megadni. :
2

3. Magas frekvenciás lineáris vizsgálófej Jeladó kristályok száma (Legkedvezőtlenebb 110; 
legkedvezőbb 192 db) Előny a nagyobb. :
288

4. Lineáris vizsgálófej Jeladó kristályok száma (Legkedvezőtlenebb 110; legkedvezőbb 192 db) Előny 
a nagyobb.:
256

5. Nettó ajánlati ár (Ft) :
30 337 337



Ajánlattevő neve: TSO MEDICAL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 1118 Budapest Villányi Út 97.Székhelye:

Rész neve: Lökéshullám-terápiás készülék (4)

1. SD kártya mérete (legkedvezőtlenebb 1GB, legkedvezőbb 4 GB). Előny a nagyobb. :
4

2. Energia legkedvezőtlenebb 3 bar; legkedvezőbb 5 bar, előny a nagyobb. :
5

3. Nettó ajánlati ár (Ft) :
3 850 000

Ajánlattevő neve: Consilior Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
 2131 Göd Szabadságharcosok Utja 4/1Székhelye:

Rész neve: Mozgásszervi és kardiovaszkuláris mérőműszerek (2)

1. A futópad ergometer maximális terhelhetőség: (páciens súly): (Legkedvezőtlenebb 150 kg; 
legkedvezőbb 200 kg) Előny a nagyobb érték.:
200

2. A futópad ergometer maximális meredekség állítási lehetőség: Legkedvezőtlenebb 20% és 
legkedvezőbb 30%-os meredekség. Előny a nagyobb érték. :
28

3. Nettó ajánlati ár (Ft):
62 710 000

Ajánlattevő neve: Medicoproject Kft.
 2890 Tata Stransky János Utca 13.Székhelye:

Rész neve: Lökéshullám-terápiás készülék (4)

1. SD kártya mérete (legkedvezőtlenebb 1GB, legkedvezőbb 4 GB). Előny a nagyobb. :
2

2. Energia legkedvezőtlenebb 3 bar; legkedvezőbb 5 bar, előny a nagyobb. :
5

3. Nettó ajánlati ár (Ft) :
2 998 000

Ajánlattevő neve: Pure Sports Korlátolt Felelősségű Társaság
 2096 Üröm Levendula Utca 6/bSzékhelye:

Rész neve: Funkcionális tréningeszközök beszerzése (1)

1. Functional trainer esetében: Terhelés dozírozásának léptéke: 10 dkg-100 dkg-onként állítható 
terhelés. Minél kisebb léptékben, állítható, annál több pont. (Legkedvezőbb 10 dkg; 
legkedvezőtlenebb 100 dkg) :
10



2. Performance trainer esetében: Terhelés dozírozásának léptéke: 10 dkg-100 dkg-onként állítható 
terhelés. Minél kisebb léptékben, állítható, annál több pont. (Legkedvezőbb 10 dkg; 
legkedvezőtlenebb 100 dkg) :
10

3. Nettó ajánlati ár (Ft) :
5 632 000

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


