
BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 4032 Debrecen Egyetem Tér 1. ), mint Ajánlatkérő Debreceni Egyetem
által megindított „  ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló DEK-847 Orvosi műszerek beszerzése- ROHU401
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Nyílt eljárás ajánlatok 

.bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2020.04.14 11:00) a fenti tárgyú eljárásban 5 darab, azaz öt 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Hibrid inkubátor beszerzése 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 7150000 HUF

A rész neve és száma: 4D képes echocardiográfiás készülék beszerzése 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 50350000 HUF

A rész neve és száma: 3D Thoracoscopos torony beszerzése 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 16680000 HUF

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

Ajánlattevő neve: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 1142 Budapest Szatmár Utca 46/ASzékhelye:

Rész neve: Hibrid inkubátor beszerzése (1)

1. Bura-fedélbe épített melegítő egység, amely a búra felnyitásakor (már a nyitás megkezdésekor) 
automatikusan bekapcsol és melegít, amely biztosítja az újszülött folyamatos hőegyensúlyát (igen/
nem):
Igen

2. A burán a kezelőnyílások száma az előírt min. 4 db-on felül (legkedvezőtlenebb 0 db- 
legkedvezőbb 2 db) :
1

3. A készülék fizikai érintése nélküli riasztás némítás (igen/nem) :
Igen

4. Forgatható matractálca és matrac az előírt min. 45°-os szögnél nagyobb fokban (
legkedvezőtlenebb 0°- legkedvezőbb 315° fok)-:
315

5. nettó ajánlati ár (HUF):
7 150 000

Ajánlattevő neve: Dräger Medical Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 1135 Budapest Szent László út 95.Székhelye:

Rész neve: Hibrid inkubátor beszerzése (1)



1. Bura-fedélbe épített melegítő egység, amely a búra felnyitásakor (már a nyitás megkezdésekor) 
automatikusan bekapcsol és melegít, amely biztosítja az újszülött folyamatos hőegyensúlyát (igen/
nem):
Nem

2. A burán a kezelőnyílások száma az előírt min. 4 db-on felül (legkedvezőtlenebb 0 db- 
legkedvezőbb 2 db) :
1

3. A készülék fizikai érintése nélküli riasztás némítás (igen/nem) :
Nem

4. Forgatható matractálca és matrac az előírt min. 45°-os szögnél nagyobb fokban (
legkedvezőtlenebb 0°- legkedvezőbb 315° fok)-:
0

5. nettó ajánlati ár (HUF):
7 200 000

Ajánlattevő neve: B. Braun Trading Kft.
 1023 Budapest Felhévízi Utca 5.Székhelye:

Rész neve: 3D Thoracoscopos torony beszerzése (3)

1.Nettó ajánlati ár (Ft):
17 587 561

Ajánlattevő neve: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor Utca 63.Székhelye:

Rész neve: 4D képes echocardiográfiás készülék beszerzése (2)

1. Maximális akusztikus frame rate B-módban a kötelezően előírt min. 1000 kép/sec-on felüli 
megajánlás (legkedvezőtlenebb 0 kép/sec-legkedvezőbb 5000 kép/sec):
6 500

2. Maximális akusztikus frame rate Color Doppler-módban a kötelezően előírt min. 300 kép/sec-on 
felüli megajánlás (legkedvezőtlenebb 0 kép/sec legkedvezőbb 150 kép/sec):
475

3. Automatikus Doppler-mérések : LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV E/A 
Velocity (igen/nem) :
Igen

4. Nettó ajánlat ár (HUF):
47 950 000

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

Rész neve: 4D képes echocardiográfiás készülék beszerzése (2)

1. Maximális akusztikus frame rate B-módban a kötelezően előírt min. 1000 kép/sec-on felüli 
megajánlás (legkedvezőtlenebb 0 kép/sec-legkedvezőbb 5000 kép/sec):
6 500



2. Maximális akusztikus frame rate Color Doppler-módban a kötelezően előírt min. 300 kép/sec-on 
felüli megajánlás (legkedvezőtlenebb 0 kép/sec legkedvezőbb 150 kép/sec):
475

3. Automatikus Doppler-mérések : LVOT Vmax, LVOT Trace, AV Vmax, AV Trace, TR Vmax, MV E/A 
Velocity (igen/nem) :
Igen

4. Nettó ajánlat ár (HUF):
51 200 000

Kiegészítő információk a bontáshoz:

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


