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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-410 Adásvételi szerződés – 

Mérőkészülékek és nagyberendezések beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásával 

kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett, melyre az alábbiakban adjuk meg 

válaszainkat: 

 

Kiegészítő tájékoztatás 

 

K.1.  

Az ajánlati felhívás szerint: 

14) AT-nek az ajánlat részeként csatolnia kell szakmai ajánlatát, melynek részét képezi mind a 

beárazandó ártáblázat mind a magyar nyelvű termékleírás. 

 

6. A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása 

Szakmai ajánlat: Ajánlattevőnek csatolnia kell szakmai ajánlatát- magyar nyelvű termékleírás - 

melyben be kell mutatnia az általa megajánlott terméket, és annak paramétereit akként, hogy a 

bemutatásból kiderüljön, hogy ajánlattevő konkrétan mely terméket ajánlotta meg, illetve a 

megajánlott termék rendelkezik az ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt paraméterekkel. 

Magyar nyelvű termékleírás: gyártói katalógus magyar nyelvű fordítása vagy ennek hiányában a 

termékről összeállított ábrás ismertető, melyből a termék gyártója, típusa és mindazon műszaki 

jellemző megismerhető amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy Ajánlattevő mely 

termékeket ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. 

 

A megadott szakmai ajánlat és magyar nyelvű termékleírás lényegében ugyan arra a célra szolgál, 

hogy ajánlatkérő szakmai szempontból megvizsgálja a megajánlott terméket. Ily módon megfelelő 

ezek egy dokumentumban történő benyújtása, amennyiben abból egyértelműen meghatározható, 

hogy Ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a közbeszerzési 
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dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek, illetve, hogy a megajánlott 

termék rendelkezik az ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt paraméterekkel? 

V.1. 

Megfelelő az egy dokumentumban történő benyújtás, amennyiben abból egyértelműen 

meghatározható, hogy Ajánlattevő mely termékeket ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a 

közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek, illetve, 

hogy a megajánlott termék rendelkezik az ajánlatkérő által a műszaki leírásban előírt 

paraméterekkel.  

 

K.2.  

Rész száma: 14 

Golyósmalom beszerzése 

 

a) Milyen anyagú és térfogatú őrlőedényt/edényeket kívánnak beszerezni:  

A lehetőségek:  

Krómacél: 50, 125, 250, 500 ml ? 

Rozsdamentes acél: 12, 25, 50, 80, 125, 250, 500 ml? 

Wolfram-karbid: 50, 80, 125, 500 ml? 

Achát:  50, 80, 125, 250, 500 ml? 

Szinterelt alumínium-oxid: 50, 125, 250, 500 ml? 

Cirkónium-oxid:  50, 125, 250, 500 ml? 

 

-b) Szükség van gázbevezető fedélre és O-gyűrűre (őrlés inert atmoszférában és mechanikai 

ötvözés alkalmazásban)?  Ha igen kérnénk meghatározását, hogy melyiket és milyen 

mennyiségben. 

 

-c) Mekkora méretű, milyen anyagú és hány darab őrlőgolyóra van szükségük? 

 

-d) Szükségük van-e kiegyenlítősúlyra? 

 

V.2. 

a) rozsdamentes acél - 12, 25, 50, 250 ml 

b) NINCS rá szükség 

c) rozsdamentes acél - 10db/10mm és 10db/20mm (átmérő) 

d) IGEN, szükség van rá 

 

K.3. 

a) Jól értelmezzük a módosított szerződéstervezet 1.3. pontjában foglaltakat 

 „Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tekintetében Eladó szolgáltatását jogilag oszthatatlannak 

tekintik.”  

azaz, hogy az idézett mondat azt jelenti, hogy amennyiben a megpályázott rész több berendezés 

szállítására vonatkozik, akkor részteljesítés, illetve részszámlázás nem lehetséges, de az egyes 

feladatok időigényük szerint időben elkülönülhetnek egymástól (pl. 1. készülék szállítása, majd 
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beüzemelés, betanítás, ezt követheti a 2. és 3. készülék szállítása, és egymást követő beüzemelésük), 

a teljesítésigazolást azonban Ajánlatkérő csak a legutolsó folyamat lezárását követően állítja ki? 

b) Kérjük megerősíteni, hogy jól értjük, hogy a szerződéstervezet 4.2. pontjában található 

„szerelési feladatok” alatt az üzembe helyezéshez szükséges műveletek elvégzését értik, de a 

telepítéshez szükséges feltételek biztosítása Ajánlatkérő feladata. 

V.3. 

a) igen, jól értelmezik 

b) igen, jól értik 

 

K.4. 

4. rész Veszélyes és különleges bánásmódot igénylő anyagok tárolására, biztonságos 

kezelésére és mérésére alkalmas eszközök beszerzése  

Glove box: 
 

Kérjük, szíveskedjenek megadni, hogy milyen inert gázt/gázokat terveznek használni a boxon 

belül, azaz milyen inert gázokkal kell a rendszernek kompatibilisnek lennie. 

V.4. 

Argon és Nitrogén. 

 

K.5. 

A rendszert a gáztisztító egységekkel együtt (oxigén- és pára eltávolítás) szükséges-e 

megajánlani? 

V.5. 

Igen, mindenképpen szükséges az oxigén- és páraeltávolító egység megajánlása is. 

 

K.6. 

Kérjük, szíveskedjenek megadni, pontosan mennyi kesztyűnyílással kellene a boxot ellátni. 

V.6. 

2db kesztyűnyílás szükséges, kesztyűvel (természetesen). 

 

K.7. 

Kérjük, szíveskedjenek megadni, pontosan milyen osztályú HEPA filtert szükséges megajánlani. 

V.7. 

A HEPA filter típusa: class H13. 

 

K.8. 

Kérjük, szíveskedjenek megadni az 5 db elektromos csatlakozóra vonatkozó minimális elvárt 

elektromos teljesítményt. 

V.8. 

Az elektromos csatlakozók elvárt teljesítménye: 220V/16A (3,6kW). 

 

K.9. 

NMR cső: 

Kérjük, szíveskedjenek megadni, pontosan milyen készülékkel kellene a beszerezni kívánt NMR 

csöveknek kompatibilisnek lenniük  
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V.9. 

A készülékek: Bruker Avance 360, 400, 500, 700 MHz-es készülékek. 

 

K.10. 

Kérjük, szíveskedjenek megadni az NMR csövek pontos elvárt hosszát, a specifikációban megadott 

„> 160 mm pontos” megkövetelt paraméterének feltüntetésével 

 V.10. 

Az NMR-csövek elvárt hossza pontosan 165mm + a fej 

 

K.11. 

A fenti számú tenderrel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az iratminták között nem találtam 

a referenciaigazolásra és nyilatkozatra vonatkozóan mintát. Én kerestem rosszul, vagy elég egy 

táblázatot készíteni a kért adatokkal? 

Kell-e vevőtől is referencia igazolás?  

V.11. 

Az „iratmintajav3” című dokumentumban a 15 sz. iratminta szolgál a referenciával kapcsolatos 

nyilatkozattételre. A referencia igazolásra vonatkozó szabályozást a 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet 22. § tartalmazza. 

 

 

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 

 

 

 

Debrecen, 2017. március 17. 

 

 Debreceni Egyetem 

 Kancellária  

 Jogi Igazgatóság  

 Közbeszerzési Osztály 

 

 


