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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:321891-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Laboratóriumi reagensek
2017/S 155-321891

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 120-242380)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
DEK-455 Adásvételi keretszerződés – Kutatásokhoz szükséges vegyszerek, palackozott gázok, fogyóeszközök,
kisberendezések és tartozékok beszerzése.
Hivatkozási szám: DEK-455

II.1.2) Fő CPV-kód
33696500

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-455 Adásvételi keretszerződés – Kutatásokhoz szükséges vegyszerek, palackozott gázok, fogyóeszközök,
kisberendezések és tartozékok beszerzése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242380-2017:TEXT:HU:HTML
mailto:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.unideb.hu


HL/S S155
16/08/2017
321891-2017-HU

- - Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás 2 / 8

16/08/2017 S155
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - További információ - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2 / 8

14/08/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 120-242380

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Keretszerződés, amelynek tárgya kémiai reagensek vagy azzal egyenértékű termékek szállítása 299 tételben
nettó 55 937 969 Ft keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A 299 tétel összes darabszáma: 1253. A tételek egyenkénti felsorolása, azok nagy mennyiségére tekintettel
karakterkorlát miatt nem lehetséges, azonban a műszaki specifikációban felsorolásra került.
A vegyszerek legfontosabb csoportjai a következők:
— peptid oligomerek szintézis célra: Fmoc-Ala-OH, Fmoc-Ala-OH, Fmoc-Ala-Wang, Fmoc-Arg(Pbf)-OH, Fmoc-
Asn(Trt)-OH, Fmoc-Asp(OtBu)-OH, Fmoc-Cys(Trt)-OH, Fmoc-Cys(Trt)-OH, Fmoc-Cys(Trt)-Wang gyanta, Fmoc-
Gln(Trt)-OH, Fmoc-Glu(OtBu)-OH, Fmoc-Gly-OH, Fmoc-Gly-Wang, Fmoc-His(3-Me)-OH, Fmoc-His(Trt)-OH,
Fmoc-His(Trt)-Wang gyanta, Fmoc-Ile-OH, Fmoc-Leu-OH, Fmoc-Lys(Boc) Wang gyanta, Fmoc-Lys(Boc)-OH,
Fmoc-Met-OH, Fmoc-Pen(Trt)-OH, Fmoc-Phe-OH, Fmoc-Pro-OH, Fmoc-Sar-OH, Fmoc-Ser-(PO-Obzl)OH)-OH,
Fmoc-Ser(tBu)-OH, Fmoc-Ser(Trt)-OH, Fmoc-Thr(tBu)-OH, Fmoc-Trp(Boc)-OH, Fmoc-Tyr(tBu)-OH, Fmoc-Val-
OH (a.r., 0,025-100g);
— szűrési segédanyagok, oszloptöltetek: Szilikagél 60 (0 040-0 063 mm (technikai, 230-400 mesh ASTM,
230-400 mesh ASTM, EMD Millipore, TLC-hez, high purity grade, 1-25kg); SP Sephadex C-50 nátriumos forma
(40-125 um, 10g); Kieselgel 60 (0 063-0.2 mm) (97 %, 1kg); Dowex® 50WX4 (Na+-forma, 200-400 mesh,
100g); Dowex® 50WX8 hidrogénezett forma (hydrogen form, 100-200 mesh, 500g); Chelating Sepharose® Fast
Flow GE17-0575-01 (90 um, 50ml); CM Sepharose® Fast Flow GE17-0719-10 (45-165 um, 25ml);
— enantiomer tiszta reagensek: (R)-(-)-Glicidil metil éter (97 %, 1g); (R)-(+)-1,1′-Bi(2-naftol) (99 %, 1g);
(R)-(+)-1,1′-Bi(2-naftol) (99 %, 5g); (R)-(+)-α,α-Difenil-2-pirrolidinmetanol trimetilszilil éter (95 %, 5g);
(R)-3,3′-Bisz(2,4,6-triizopropilfenil)-1,1′-binaftil-2,2′-diil hidrogénfoszfát (98 %, 100mg); (R)-3,3′-Bisz[3,5-
bisz(trifluorometil)fenil]-1,1′-binaftil-2,2′-diil hidrogénfoszfát (95 %, 100mg); (S)-(-)-5-(2-pirrolidinil)-1H-tetrazol
(96 %, 100mg); (S)-(-)-Propilénoxid (99 %, 25g); (S)-(-)-α,α-Difenil-2-pirrolidinmetanol trimetilszilil éter (95 %,
5g); (S)-(+) Glicidil-benzil-éter (98+%, 1g); (S)-(+)-1-(2-Pirrolidinmetil) pirrolidin (96 %, 250mg);
— szilícium és bór reagensek (tisztaság: minimum 98 %)
— dendrimerek (min. 98.% tisztaságú)
— NMR(13C vagy D)-jelzett reagensek: Deutérium gáz (99.96 atom % D, 10l); Deutérium oxid (99,96 atom%,
0,75ml); Dimetil-szulfoxid-d6 (99,5 % D, 250g); DNO3 (65 wt. % in D2O, 99 atom % D, 5g); Hangyasav-13C (95
wt. % in H2O, 99 atom % 13C, 1g); Kloroform-d (99,8 % D, ezüst stab., 0,05 % TMS, 100g); NaDO-oldat (40 wt.
% in D2O, 99.5 atom % D, 10g); Nátrium-bikarbonát-13C (98 %; 99 atom % 13C, 5g); Nátrium-formiát-13C (99
atom % 13C, 1g);
— szervetlen reagensek (kloridok, karbonátok, foszfátok, szulfátok, nitrátok, oxidok, perklorátok, stb.; tisztaság:
minimum ar.)
— szénhidrogén származékok (aciklusos és ciklusos alkánok, alkének, alkinek, stb; min 96 % tisztaságú)
— halogénezett alifás és aromás szénhidrogének (min 96 % tisztaságú)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242380-2017:TEXT:HU:HTML
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— egyéb szubsztituált aromás vegyületek (fenolok, anilin-, benzaldehid és benzoesav származékok, stb; min 95
% tisztaságú)
— biokémiai tesztreagensek (DIG jelölő, CDP-Star, CSPD), antitestek (Digoxigenin, Anti-Goat IgG, Anti-Mouse
IgG, stb 200ul-2ml), enzimek (kazein, lizozim, amiláz stb, 0,1 mg-50 g kiszerelésben)
— polimer reagensek (PEG, polikaprolakton, stb, tisztaság: „szintézis célra”)
A műszaki specifikációban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
Helyesen:
Keretszerződés, amelynek tárgya kémiai reagensek vagy azzal egyenértékű termékek szállítása 378 tételben
nettó 55 937 969 HUF keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A 299 tétel összes darabszáma: 1253. A tételek egyenkénti felsorolása, azok nagy mennyiségére tekintettel
karakterkorlát miatt nem lehetséges, azonban a műszaki specifikációban felsorolásra került.
A vegyszerek legfontosabb csoportjai a következők:
— peptid oligomerek szintézis célra: Fmoc-Ala-OH, Fmoc-Ala-OH, Fmoc-Ala-Wang, Fmoc-Arg(Pbf)-OH, Fmoc-
Asn(Trt)-OH, Fmoc-Asp(OtBu)-OH, Fmoc-Cys(Trt)-OH, Fmoc-Cys(Trt)-OH, Fmoc-Cys(Trt)-Wang gyanta, Fmoc-
Gln(Trt)-OH, Fmoc-Glu(OtBu)-OH, Fmoc-Gly-OH, Fmoc-Gly-Wang, Fmoc-His(3-Me)-OH, Fmoc-His(Trt)-OH,
Fmoc-His(Trt)-Wang gyanta, Fmoc-Ile-OH, Fmoc-Leu-OH, Fmoc-Lys(Boc) Wang gyanta, Fmoc-Lys(Boc)-OH,
Fmoc-Met-OH, Fmoc-Pen(Trt)-OH, Fmoc-Phe-OH, Fmoc-Pro-OH, Fmoc-Sar-OH, Fmoc-Ser-(PO-Obzl)OH)-OH,
Fmoc-Ser(tBu)-OH, Fmoc-Ser(Trt)-OH, Fmoc-Thr(tBu)-OH, Fmoc-Trp(Boc)-OH, Fmoc-Tyr(tBu)-OH, Fmoc-Val-
OH (a.r., 0,025-100g);
— szűrési segédanyagok, oszloptöltetek: Szilikagél 60 (0 040-0 063 mm (technikai, 230-400 mesh ASTM,
230-400 mesh ASTM, EMD Millipore, TLC-hez, high purity grade, 1-25kg); SP Sephadex C-50 nátriumos forma
(40-125 um, 10g); Kieselgel 60 (0 063-0.2 mm) (97 %, 1kg); Dowex® 50WX4 (Na+-forma, 200-400 mesh,
100g); Dowex® 50WX8 hidrogénezett forma (hydrogen form, 100-200 mesh, 500g); Chelating Sepharose® Fast
Flow GE17-0575-01 (90 um, 50ml); CM Sepharose® Fast Flow GE17-0719-10 (45-165 um, 25ml);
— enantiomer tiszta reagensek: (R)-(-)-Glicidil metil éter (97 %, 1g); (R)-(+)-1,1′-Bi(2-naftol) (99 %, 1g);
(R)-(+)-1,1′-Bi(2-naftol) (99 %, 5g); (R)-(+)-α,α-Difenil-2-pirrolidinmetanol trimetilszilil éter (95 %, 5g);
(R)-3,3′-Bisz(2,4,6-triizopropilfenil)-1,1′-binaftil-2,2′-diil hidrogénfoszfát (98 %, 100mg); (R)-3,3′-Bisz[3,5-
bisz(trifluorometil)fenil]-1,1′-binaftil-2,2′-diil hidrogénfoszfát (95 %, 100mg); (S)-(-)-5-(2-pirrolidinil)-1H-tetrazol
(96 %, 100mg); (S)-(-)-Propilénoxid (99 %, 25g); (S)-(-)-α,α-Difenil-2-pirrolidinmetanol trimetilszilil éter (95 %,
5g); (S)-(+) Glicidil-benzil-éter (98+%, 1g); (S)-(+)-1-(2-Pirrolidinmetil) pirrolidin (96 %, 250mg);
— szilícium és bór reagensek (tisztaság: minimum 98 %)
— dendrimerek (min. 98.% tisztaságú)
— NMR(13C vagy D)-jelzett reagensek: Deutérium gáz (99.96 atom % D, 10l); Deutérium oxid (99,96 atom%,
0,75ml); Dimetil-szulfoxid-d6 (99,5 % D, 250g); DNO3 (65 wt. % in D2O, 99 atom % D, 5g); Hangyasav-13C (95
wt. % in H2O, 99 atom % 13C, 1g); Kloroform-d (99,8 % D, ezüst stab., 0,05 % TMS, 100g); NaDO-oldat (40 wt.
% in D2O, 99.5 atom % D, 10g); Nátrium-bikarbonát-13C (98 %; 99 atom % 13C, 5g); Nátrium-formiát-13C (99
atom % 13C, 1g);
— szervetlen reagensek (kloridok, karbonátok, foszfátok, szulfátok, nitrátok, oxidok, perklorátok, stb.; tisztaság:
minimum ar.)
— szénhidrogén származékok (aciklusos és ciklusos alkánok, alkének, alkinek, stb; min 96 % tisztaságú)
— halogénezett alifás és aromás szénhidrogének (min 96 % tisztaságú)
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— egyéb szubsztituált aromás vegyületek (fenolok, anilin-, benzaldehid és benzoesav származékok, stb; min 95
% tisztaságú)
— biokémiai tesztreagensek (DIG jelölő, CDP-Star, CSPD), antitestek (Digoxigenin, Anti-Goat IgG, Anti-Mouse
IgG, stb 200ul-2ml), enzimek (kazein, lizozim, amiláz stb, 0,1 mg-50 g kiszerelésben)
— polimer reagensek (PEG, polikaprolakton, stb, tisztaság: „szintézis célra”)
A műszaki specifikációban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő behozatal
költségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 28
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Keretszerződés, amelynek tárgya centrifugáláshoz szükséges eszközök és tartozékok vagy azzal egyenértékű
termékek szállítása 16 tételben nettó 3 015 051 Ft keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra vállal
lehívási kötelezettséget.
A 16 tétel összes darabszáma: 144.
Ssz. Fogyóeszköz neve Kiszerelés Mennyiség (db)
1 Autoklávozható zsák 700 x 1 120 mm, PP, színtelen 150 db/doboz 3
2 Centrifugacső 25 ml, PP, 90x25mm, flat base, címkével és kupakkal, steril 500 db/csomag 1
3 Centrifugacső PP,csavaros, csőhöz kapcsolt kupakkal, beosztással, 2ml, steril, lapos aljú 1000 db/csomag 1
4 Falconcső 50 ml, 115 x 28 mm, kúpos alakú, PP, with print, vörös sapkával összeszerelt, steril és pirogén-
mentes 300 db 10
5 Falkoncső 15 ml, 120 x 17 mm, konikális, PP, steril és pyrogen mentes, feliratmezővel, piros
csavaroskupakkal 500 db 12
6 PCR-cső, Multiply®-Pro 0.2 ml lapos, tetővel, színtelen, 500 db/doboz 500 db/doboz 8
7 Petricsésze 92 x 16 mm, bütyökkel, 20 gamma-steril db van összecsomagolva (packed stacked in the
tubebag) 480 db 12
8 Petricsésze 35 x 10 mm, gamma-steril, bütyökkel 500 db 11
9 Petricsésze 92 x 16 mm, gamma-steril, bütyök nélkül 480 db 1
10 Pipetta hegy, 0.1 – 10 ul, színtelen, Gilson, Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Abimed, Brand pipettékhoz, szűrő
nélkül 10 000 db 2
11 Pipettahegy, 0,5 – 200 ul, színtelen, Biosphere®, suitable for Eppendorf, Gilson, Finnpipette,
Biohit,autoklávozható 500 db /csomag 14
12 Pipettahegy, 100 – 1000 ul, színtelen, Eppendorf, Gilson, Biohit pipettához, autoklávozható 5000 db 18
13 Biosphere® SafeSeal eppendorfcső 1.5 ml, PP, neutrális, 39 mm hossz, 10,8 mm átmérő 2000 db 13
14 Biosphere® SafeSeal eppendorfcső 2 ml, PP, neutrális, írófelülettel, beosztással, 10,8 mm átmérő, 40
mmhossz 2000 db 17
15 Szerológiai pipetta 10 ml, vattával tömött, színkód: kék, steril, pyrogen mentes, egyesével csomagolt 50 db/
doboz 9
16 Szerológiai pipetta 10 ml, vattával tömött, színkód: narancs, steril, pyrogen mentes, egyesével csomagolt
50db/doboz 12
Összesen: 144 db
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
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Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő
behozatalköltségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
Helyesen:
Keretszerződés, amelynek tárgya centrifugáláshoz szükséges eszközök és tartozékok vagy azzal egyenértékű
termékek szállítása 16 tételben nettó 3 015 051 HUF keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra
vállal lehívási kötelezettséget.
A 16 tétel összes darabszáma: 144.
Ssz. Fogyóeszköz neve Kiszerelés Mennyiség (db)
1 Autoklávozható zsák 700 x 1 120 mm, PP, színtelen 150 db/doboz 3
2 Centrifugacső 25 ml, PP, 90x25mm, flat base, címkével és kupakkal, steril 500 db/csomag 1
3 Centrifugacső PP,csavaros, csőhöz kapcsolt kupakkal, beosztással, 2ml, steril, lapos aljú 1000 db/csomag 1
4 Falconcső 50 ml, 115 x 28 mm, kúpos alakú, PP, with print, vörös sapkával összeszerelt, steril és pirogén-
mentes 300 db 10
5 Falkoncső 15 ml, 120 x 17 mm, konikális, PP, steril és pyrogen mentes, feliratmezővel, piros
csavaroskupakkal 500 db 12
6 PCR-cső, Multiply®-Pro 0.2 ml lapos, tetővel, színtelen, 500 db/doboz 500 db/doboz 8
7 Petricsésze 92 x 16 mm, bütyökkel, 20 gamma-steril db van összecsomagolva (packed stacked in the
tubebag) 480 db 12
8 Petricsésze 35 x 10 mm, gamma-steril, bütyökkel 500 db 11
9 Petricsésze 92 x 16 mm, gamma-steril, bütyök nélkül 480 db 1
10 Pipetta hegy, 0.1 – 10 ul, színtelen, Gilson, Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Abimed, Brand pipettékhoz, szűrő
nélkül 10 000 db 2
11 Pipettahegy, 0,5 – 200 ul, színtelen, Biosphere®, suitable for Eppendorf, Gilson, Finnpipette,
Biohit,autoklávozható 500 db /csomag 14
12 Pipettahegy, 100 – 1000 ul, színtelen, Eppendorf, Gilson, Biohit pipettához, autoklávozható 5000 db 18
13 Biosphere® SafeSeal eppendorfcső 1.5 ml, PP, neutrális, 39 mm hossz, 10,8 mm átmérő 2000 db 13
14 Biosphere® SafeSeal eppendorfcső 2 ml, PP, neutrális, írófelülettel, beosztással, 10,8 mm átmérő, 40
mmhossz 2000 db 17
15 Szerológiai pipetta 5 ml, vattával tömött, színkód: kék, steril, pyrogen mentes, egyesével csomagolt 50 db/
doboz 9
16 Szerológiai pipetta 10 ml, vattával tömött, színkód: narancs, steril, pyrogen mentes, egyesével csomagolt
50db/doboz 12
Összesen: 144 db
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő
behozatalköltségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 36
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
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Keretszerződés, amelynek tárgya általános laboratóriumi fogyóeszközök, kisberendezések és tartozékok vagy
azzal egyenértékű termékek szállítása 230 tételben nettó 30 191 699 Ft keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a
keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A 230 tétel összes darabszáma: 5377. A tételek egyenkénti felsorolása, azok nagy mennyiségére tekintettel
karakterkorlát miatt nem lehetséges, azonban a műszaki specifikációban felsorolásra került.
A beszerzendő termékek legfontosabb csoportjai és műszaki paraméterei a következők:
Üvegeszközök: csiszolatos gömblombikok (14/23NS; 19/26 NS; 29/32NS; térfogat: 25 – 500 mL)
1000 mL;2000 mL), csiszolat átmenetek (NS 14/23 – NS 19/26; NS 14/23 – NS 29/32; NS 19/26 – NS
29/32),Erlenmeyerlombikok (bőnyakú; 25 – 1000 mL), főzőpoharak (alacsony 10-2000ml, magas 25-1000ml);
2-3 nyakúgömblombik (egyenes/ferde nyak; 25 – 500 mL), kémcsövek (perem nélkül, 25 ml; 16 x 160
mm),mérőhengerek (A jelű; üvegtalp; 5 – 1000 mL), mérőlombik (csiszolatos; 5 – 200 mL), Penicillines
üveg + dugó(40 x 22 mm; gumidugó), Portölcsér (átmérő: 60 – 80 mm), Pasteur pipetta (150 mm – 230
mm), szűrőtölcsér(üveg; 75 – 125 mL), üvegtölcsér (hosszú szárú; 55 – 100), választótölcsér (kúpos;
műanyagdugóval és
tefloncsappal; 100 – 500 mL); ampulla (törésre előkészített, 10ml); bepárló, kristályosító csésze
(45-300ml);csapok (PTFE/üveg, T-alakú teflon), körtelombikok (500-1000ml); szívlombikok (50-250ml); vial-ok
(mintatartóedény, 4-8ml); kvarc küvetta (10 mm/0.7 ml, mikro, J104 002-Q);
Porcelán eszközök: porcelántálak (30 – 1000 mL)
Műanyag és gumi eszközök: pipettahegyek (200 – 5000mikroL, 0.1-10 ml), centrifuga csövek (15 – 50
mL, PPkupakkal), fecskendők, steril, eldobható (végtérfogat: 1 – 20 mL), kémcsőállványok (40/20mm);
gumikónusz(átmérő: 29/16 mm; 8/12 mm; 63 mm), latex és nitril kesztyűk (púdermentes, S, M, L, XL méretben),
parafilm(50 mm x 75 m / 10 mm x 75 m), Pasteur pipetta (műanyag; 1,5 – 3 mL), spriccflakon (500 – 1000 mL,
acetonvagy víz felirat); műanyag dugók (NS10/19-NS14,5/23); fecskendőszűrők (0,2um, 25mm); ultraszűrők
(Nanosep3-300kD); vízsugárszivattyú (PP); üveg(kémcső)mosó kefék (10-35mm); jelzőszalagok (19mm x
13-55m);felszívók (Pasteur pipettához);
Fém eszközök: alumínium fólia (háztartási, 30mmx15umx10m); csipeszek (kerek-hegyes végű,
105-200mm);injekciós tűk (0,5x120 és 20G 2 ¾); kettős diók (13-21mm, kerekített); laboremelők (SS
lap, 100x100 -200x200mm); laboremelő állványok (rozsdamentes, lapméret: 100x100mm); menetes rúd
(laborállványhoz,rozsdamentes acél, 600mm); négyszögletes talp (rozsdamentes acél, 250mm x 160mm x
3mm); spatulák (vályúalakú véggel, 150-210mm); mágneses keverőbotok (PTFE borítás; ovális, hossz: 5 – 10
mm;
Egyéb eszközök: Egycsatornás pipetták (100 – 1000 mikroL), folyadék adagolók (térfogat/pontosság: 1-5 ml/0,1
mL; 2 -10ml/0,25 mL; 10 – 60 ml/1 ml), Hamilton fecskendők (25 – 500mikrol), bemérőpapírok(100x100mm);
papírvatták (120x120mm – 400x600mm, 500-1000g); szájvédő maszkok (SupAir, 1100, FFP2SL-FFP3SL);
A műszaki specifikációban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő
behozatalköltségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
Helyesen:
Keretszerződés, amelynek tárgya általános laboratóriumi fogyóeszközök, kisberendezések és tartozékok vagy
azzal egyenértékű termékek szállítása 230 tételben nettó 30 191 699 HUF keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a
keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
A 230 tétel összes darabszáma: 5377. A tételek egyenkénti felsorolása, azok nagy mennyiségére tekintettel
karakterkorlát miatt nem lehetséges, azonban a műszaki specifikációban felsorolásra került.
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A beszerzendő termékek legfontosabb csoportjai és műszaki paraméterei a következők:
Üvegeszközök: csiszolatos gömblombikok (14/23NS; 19/26 NS; 29/32NS; térfogat: 25 – 500 mL)
1000 mL;2000 mL), csiszolat átmenetek (NS 14/23 – NS 19/26; NS 14/23 – NS 29/32; NS 19/26 – NS
29/32),Erlenmeyerlombikok (bőnyakú; 25 – 1000 mL), főzőpoharak (alacsony 10-2000ml, magas 25-1000ml);
2-3 nyakúgömblombik (egyenes/ferde nyak; 25 – 500 mL), kémcsövek (perem nélkül, 25 ml; 16 x 160
mm),mérőhengerek (A jelű; üvegtalp; 5 – 1000 mL), mérőlombik (csiszolatos; 5 – 200 mL), Penicillines
üveg + dugó(40 x 22 mm; gumidugó), Portölcsér (átmérő: 60 – 80 mm), Pasteur pipetta (150 mm – 230
mm), szűrőtölcsér(üveg; 75 – 125 mL), üvegtölcsér (hosszú szárú; 55 – 100), választótölcsér (kúpos;
műanyagdugóval és
tefloncsappal; 100 – 500 mL); ampulla (törésre előkészített, 10ml); bepárló, kristályosító csésze
(45-300ml);csapok (PTFE/üveg, T-alakú teflon), körtelombikok (500-1000ml); szívlombikok (50-250ml); vial-ok
(mintatartóedény, 4-8ml); kvarc küvetta (10 mm/0.7 ml, mikro, J104 002-Q);
Porcelán eszközök: porcelántálak (30 – 1000 mL)
Műanyag és gumi eszközök: pipettahegyek (200 – 5000mikroL, 0.1-10 ml), centrifuga csövek (15 – 50
mL, PPkupakkal), fecskendők, steril, eldobható (végtérfogat: 1 – 20 mL), kémcsőállványok (40/20mm);
gumikónusz(átmérő: 29/16 mm; 8/12 mm; 63 mm), latex és nitril kesztyűk (púdermentes, S, M, L, XL méretben),
parafilm(50 mm x 75 m / 10 mm x 75 m), Pasteur pipetta (műanyag; 1,5 – 3 mL), spriccflakon (500 – 1000 mL,
acetonvagy víz felirat); műanyag dugók (NS10/19-NS14,5/23); fecskendőszűrők (0,2um, 25mm); ultraszűrők
(Nanosep3-300kD); vízsugárszivattyú (PP); üveg(kémcső)mosó kefék (10-35mm); jelzőszalagok (19mm x
13-55m);felszívók (Pasteur pipettához);
Fém eszközök: alumínium fólia (háztartási, 300mm X 15 µm X 10 m); csipeszek (kerek-hegyes végű,
105-200mm);injekciós tűk (0,5x120 és 20G 2 ¾); kettős diók (13-21mm, kerekített); laboremelők (SS
lap, 100x100 -200x200mm); laboremelő állványok (rozsdamentes, lapméret: 100x100mm); menetes rúd
(laborállványhoz,rozsdamentes acél, 600mm); négyszögletes talp (rozsdamentes acél, 250mm x 160mm x
3mm); spatulák (vályúalakú véggel, 150-210mm); mágneses keverőbotok (PTFE borítás; ovális, hossz: 5 – 10
mm;
Egyéb eszközök: Egycsatornás pipetták (100 – 1000 mikroL), folyadék adagolók (térfogat/pontosság: 1-5 ml/0,1
mL; 2 -10ml/0,25 mL; 10 – 60 ml/1 ml), Hamilton fecskendők (25 – 500mikrol), bemérőpapírok(100x100mm);
papírvatták (120x120mm – 400x600mm, 500-1000g); szájvédő maszkok (SupAir, 1100, FFP2SL-FFP3SL);
A műszaki specifikációban megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a csomagolás, szállítás költségét, a Magyarországra történő
behozatalköltségeit valamint minden egyéb felmerülő költséget (pl. jövedéki adó).
Az adásvételi keretszerződés alapján megvásárolni kívánt termékek minőségi és funkcionális követelményeit a
közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki specifikáció tartalmazza.
Szakasz száma: III.2.2
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
1-36. rész: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifiz. pénzneme a HUF. Ak előleget nem fizet. AT a telj.ig.
alapján jogosult számlát kiállítani, melynek kifizetésére átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1),(6) bek.-iben,
a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-ben, valamint a szerződéstervezetnek megfelelően, a számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül. A támogatás intenzitása 100 %. Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti
mértékű késedelmi kamat megfiz-re köteles. A szerződést biztosító mellékköt.-ek 1-36. rész: Késedelmi
kötbér: a késedelemmel érintett termék nettó vételárának 1 %/nap. AT nem teljesítése esetén AK az áruk
nettó vételárának 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A kötbérrel és jótállással kapcsolatos
részleteket a szerződéstervezet tart. AK előírja az 1-12. részekre vonatkozóan, hogy az áru szállítását követően
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a szavatosság lejárati ideje 6 hónapot meghaladó legyen. AK felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII.tv 36/A §-ának alk.-ra.
Helyesen:
1-36. rész: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifiz. pénzneme a HUF. Ak előleget nem fizet. AT a telj.ig.
alapján jogosult számlát kiállítani, melynek kifizetésére átutalással kerül sor a Kbt. 135. § (1),(6) bek.-iben,
a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-ben, valamint a szerződéstervezetnek megfelelően, a számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül. A támogatás intenzitása 100 %. Késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti
mértékű késedelmi kamat megfiz-re köteles. A szerződést biztosító mellékköt.-ek 1-36. rész: Késedelmi
kötbér: a késedelemmel érintett termék nettó vételárának 1 %/nap. AT nem teljesítése esetén AK az áruk
nettó vételárának 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A kötbérrel és jótállással kapcsolatos
részleteket a szerződéstervezet tart. AK előírja az 1-11. részekre vonatkozóan, hogy az áru szállítását
követően a szavatosság lejárati ideje 6 hónapot meghaladó legyen.Olyan esetekben ahol a termékek
szavatosságának lejárati ideje 6 hónapnál rövidebb, a szállítást követően a szavatosság lejárati idejének
legalább fele rendelkezésre kell álljon. A 12. rész esetében a műbizonylaton kérjük jelezni a felhasználási
határidőt. AK felhívja a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv 36/A §-ának alk.-ra.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 23/08/2017
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 28/08/2017
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 23/10/2017
Helyesen:
Dátum: 26/10/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 23/08/2017
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 28/08/2017
Helyi idő: 10:30

VII.2) További információk:
Kérjük szíveskedjenek a hirdetményre hiánypótlást elrendelni.


