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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292129-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Laboratóriumi reagensek
2017/S 142-292129

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
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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: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Keretszerződés, amelynek tárgya preparatív kémiához szükséges vegyszerek vagy azzal egyenértékűtermékek
szállítása 40 tételben nettó 3 millió Ft keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra vállallehívási
kötelezettséget.
A 40 tétel összes darabszáma: 591.
Ssz. Vegyszer neve Tisztaság Kiszerelés Mennyiség (db)
1 Aceton puriss. 1 l 8
2 Aceton laboratóriumi célra 2,5 l 126
3 Aceton HPLC 1 l 26
4 Aceton HPLC, ≥99.8 % 2,5 L 32
5 Acetonitril ≥99,5 % ACS r. 1 l 63
6 AcetonitrilHPLC gradiens (≥99,9 % 2,5 l 15
7 Acetonitril lcms 2,5 l 91
8 Acetonitril super gradient grade hplc üv
≥99,9 %, vízmentes 2,5 l 20
9 Alumínium-oxid, bázikus, Brockmann I 50-200 um 1 kg 3
10 Alumínium-oxid, savas, Brockmann I 50-200 um 1 kg 1
11 Ammónium-nitrát a.r. 1 kg 3
12 Bárium-hidroxid x 8 H2O a.r. 250 g 8
13 Bárium-klorid 2 hidrát a.r. 1 kg 2
14 Bárium-nitrát a.r. 1 kg 2
15 Bórsav a.r. 1 kg 10
16 Bróm laboratóriumi célra 1 l 5
17 Carbon activated TECHNICAL technikai 1 kg 1
18 Ciklohexán a.r. 1 l 4
19 Ciklohexán for HPLC 2,5 l 4
20 Cink-acetát 2-hidrát proAnal 1 kg 1
21 Citromsav, vízmentes, por ar, min. 99,8 % 1 kg 2
22 Diklór-metán ≥99 %, GC 1 l 66
23 Diklór-metán spektroszkópiai 1 l 2
24 Ecetsav ≥99 % 1 l 13
25 EDTA a.r. 1 kg 2
26 Etilén-glikol analar normapur, a.r. Üv ≥99 % 1 l 26
27 Ezüst-nitrát analar normapur, reag. PhEur 99,8 % 100 g 13
28 Foszfor-pentaszulfid 98+ % 1 kg 1
29 Hangyasav puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98 % 1 l 10

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242380-2017:TEXT:HU:HTML
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30 Hidrogén-bromid 47 wt. % in H2O,≥99.99 % 1 l 1
31 Hidrogén-fluorid 40 % AnalaR, NORMAPUR 1 l 3
32 Kalcium-klorid a.r. 250 g 13
33 Kálium-hexaciano-ferrát(II) 3-hidrát ACS reagent 1 kg 1
34 Kálium-hexaciano-ferrát(III) puriss. 1 kg 1
35 Kálium-hidrogén-karbonát analar normapur a.r. 1 kg 3
36 Kálium-jodid puriss. 250 g 1
37 Kálium-jodid puriss. 1 kg 3
38 Kálium-klorid analar normapur, a.r. proAnal 1 kg 3
39 Keményítő puriss. soluble 250 g 1
40 Vas(III) klorid hexahidrát, ACS reagent 97 % 250 g 1
Összesen: 591
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.
Helyesen:
Keretszerződés, amelynek tárgya preparatív kémiához szükséges vegyszerek vagy azzal egyenértékűtermékek
szállítása 40 tételben nettó 3 000 000 HUF keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra
vállallehívási kötelezettséget.
A 40 tétel összes darabszáma: 591.
Ssz. Vegyszer neve Tisztaság Kiszerelés Mennyiség (db)
1 Aceton puriss. 1 l 8
2 Aceton laboratóriumi célra 2,5 l 126
3 Aceton HPLC 1 l 26
4 Aceton HPLC, ≥99.8 % 2,5 L 32
5 Acetonitril ≥99,5 % ACS r. 1 l 63
6 AcetonitrilHPLC gradiens (≥99,9 % 2,5 l 15
7 Acetonitril lcms 2,5 l 91
8 Acetonitril super gradient grade hplc üv
≥99,9 %, vízmentes 2,5 l 20
9 Alumínium-oxid, bázikus, Brockmann I 50-200 um 1 kg 3
10 Alumínium-oxid, savas, Brockmann I 50-200 um 1 kg 1
11 Ammónium-nitrát a.r. 1 kg 3
12 Bárium-hidroxid x 8 H2O a.r. 250 g 8
13 Bárium-klorid 2 hidrát a.r. 1 kg 2
14 Bárium-nitrát a.r. 1 kg 2
15 Bórsav a.r. 1 kg 10
16 Bróm laboratóriumi célra 1 l 5
17 Carbon activated TECHNICAL technikai 1 kg 1
18 Ciklohexán a.r. 1 l 4
19 Ciklohexán for HPLC 2,5 l 4
20 Cink-acetát 2-hidrát proAnal 1 kg 1
21 Citromsav, vízmentes, por ar, min. 99,8 % 1 kg 2
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22 Diklór-metán (cca. 20 ppm amilénnel stabilizálva) AnalaR Normapur, a.r., ≥99 %, 1 l 66
23 Diklór-metán spektroszkópiai 1 l 2
24 Ecetsav ≥99 % 1 l 13
25 EDTA a.r. 1 kg 2
26 Etilén-glikol analar normapur, a.r. Üv ≥99 % 1 l 26
27 Ezüst-nitrát analar normapur, reag. PhEur 99,8 % 100 g 13
28 Foszfor-pentaszulfid 98+ % 1 kg 1
29 Hangyasav puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98 % 1 l 10
30 Hidrogén-bromid 47 wt. % in H2O,≥99.99 % 1 l 1
31 Hidrogén-fluorid 40 % AnalaR, NORMAPUR 1 l 3
32 Kalcium-klorid a.r. 250 g 13
33 Kálium-hexaciano-ferrát(II) 3-hidrát ACS reagent 1 kg 1
34 Kálium-hexaciano-ferrát(III) puriss. 1 kg 1
35 Kálium-hidrogén-karbonát analar normapur a.r. 1 kg 3
36 Kálium-jodid puriss. 250 g 1
37 Kálium-jodid puriss. 1 kg 3
38 Kálium-klorid analar normapur, a.r. proAnal 1 kg 3
39 Keményítő puriss. soluble 250 g 1
40 Vas(III) klorid hexahidrát, ACS reagent 97 % 250 g 1
Összesen: 591
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: 14
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Keretszerződés, amelynek tárgya precíziós térfogatmérő eszközök vagy azzal egyenértékű termékek
szállítása 20 tételben nettó 2 367 207 Ft keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási
kötelezettséget.
A 20 tétel összes darabszáma: 223.
Fogyóeszköz neve Kiszerelés Mennyiség (db)
1 Büretta tartó db 2
2 Egyenes büretta, A jelű, Schellbach csíkkal 25 ml, üvegszelepes db 10
3 Hasas pipetta, kétjelű, A jelű, 1 ml db 15
4 Hasas pipetta, kétjelű, A jelű, 10 ml db 15
5 Hasas pipetta, kétjelű, A jelű, 2 ml db 15
6 Hasas pipetta, kétjelű, A jelű, 3 ml db 10
7 Hasas pipetta, kétjelű, A jelű, 5 ml db 15
8 IKA mágneses keverő TOPOLINO db 16
9 Mérőhenger, B jelű, kiöntővel, 1000 ml db 10
10 Oldalcsapos büretta, A jelű, Schellbach csíkkal 25 ml teflonszelepes db 5
11 Osztott pipetta, két végjelű, A jelzésű 1 ml db 5
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12 Osztott pipetta, két végjelű, A jelzésű, 2 ml db 5
13 Osztott pipetta, két végjelű, A jelzésű, 5 ml db 5
14 Osztott pipetta, kifutós, A jelű, 1 ml db 15
15 Osztott pipetta, kifutós, A jelű, 10 ml db 15
16 Osztott pipetta, kifutós, A jelű, 2 ml db 15
17 Osztott pipetta, kifutós, A jelű, 20 ml db 5
18 Osztott pipetta, kifutós, A jelű, 5 ml db 15
19 Mágneses keverő fűthető max. 550°C 120x120 cm db 10
20 Mikro üvegcse, csavaros műanyag kupakkal, fehér üvegből, 5 ml 100 db 20
Összesen: 223 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.
Helyesen:
Keretszerződés, amelynek tárgya precíziós térfogatmérő eszközök vagy azzal egyenértékű termékek szállítása
20 tételben nettó 2 367 207 HUF keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási
kötelezettséget.
A 20 tétel összes darabszáma: 223.
Fogyóeszköz neve Kiszerelés Mennyiség (db)
1 Büretta tartó (fogó) db 2
2 Egyenes büretta, A jelű, Schellbach csíkkal 25 ml, üvegszelepes db 10
3 Hasas pipetta, kétjelű, A jelű, 1 ml db 15
4 Hasas pipetta, kétjelű, A jelű, 10 ml db 15
5 Hasas pipetta, kétjelű, A jelű, 2 ml db 15
6 Hasas pipetta, kétjelű, A jelű, 3 ml db 10
7 Hasas pipetta, kétjelű, A jelű, 5 ml db 15
8 IKA mágneses keverő TOPOLINO db 16
9 Mérőhenger, B jelű, kiöntővel, 1000 ml db 10
10 Oldalcsapos büretta, A jelű, Schellbach csíkkal 25 ml teflonszelepes db 5
11 Osztott pipetta, két végjelű, A jelzésű 1 ml,0.01 ml beosztással db 5
12 Osztott pipetta, két végjelű, A jelzésű, 2 ml,0.01 ml beosztással db 5
13 Osztott pipetta, két végjelű, A jelzésű, 5 ml,0.05 ml beosztással db 5
14 Osztott pipetta, kifutós, A jelű, 1 ml,0.01 ml beosztással db 15
15 Osztott pipetta, kifutós, A jelű, 10 ml,0,1ml beosztással db 15
16 Osztott pipetta, kifutós, A jelű, 2 ml,0.01 ml beosztással db 15
17 Osztott pipetta, kifutós, A jelű, 20 ml,0,1ml beosztással db 5
18 Osztott pipetta, kifutós, A jelű, 5 ml,0.05 ml beosztással db 15
19 Mágneses keverő fűthető max. 550°C 120x120 mm (Elfogadunk 120 mm átmérőjű fűtőlapos készüléket is,
illetve max. 135*135 mm-es, vagy 135 mm-es átmérőjű fűtőlapos készülékeket.) db 10
20 Mikro üvegcse, csavaros műanyag PE kupakkal, átlátszó üvegből, 5 ml, 18x50mm-es, 15-425-ös menetű
100 db 20
Összesen: 223 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.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 21
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése:
A következő helyett:
Keretszerződés, amelynek tárgya laboratóriumi eszközök vagy azzal egyenértékű termékek szállítása
preparatív kémiai feladatokhoz 50 tételben nettó 11 883 416 Ft keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a keretösszeg
70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Az 50 tétel összes darabszáma: 892.
Ssz. Fogyóeszköz neve Kiszerelés Mennyiség (db)
1 Cellulóz acetát fecskendőszűrő, 0,45 um, 28 mm, nem steril, hidrofil 500 db/csomag 15
2 Centrifugacső, Falcon típus 50 ml, kúpos 500 db/doboz 60
3 Csavaros kupak, PP/szilikon, 22 mm 100 db/csomag 4
4 Csavaros kupak, PP/szilikon, 28 mm 100 db/csomag 2
5 Csavaros kupak, PP/szilikon, 8 mm 100 db/csomag 16
6 Eppendorf cső 2 ml PP, beosztásos, safety lock 500 db/csomag 10
7 Eppendorf cső, 1,5 ml, PP, beosztásos, safety lock 5000 db/csomag 11
8 Erlenmeyer lombik, bőnyakú, osztással, 100 ml, Duran üvegből 10 db 10
9 Erlenmeyer lombik, bőnyakú, osztással, 250 ml, Duran üvegből db 20
10 Erlenmeyer lombik, szűknyakú, osztással, 2000 ml, Duran üvegből db 2
11 Erlenmeyer lombik, szűknyakú, osztással, 50 ml, Duran üvegből db 20
12 Extra hegyes, precíziós csipesz, hossz: 120 mm db 10
13 Injekt F Solo fecskendő 1 ml-es 100 db/doboz 180
14 Ipari kéztörlő rolni, fehér, 100 % cellulóz, 240 m/ tekercs 6 tekercs 40
15 Laboratóriumi üveg kupakkal, fehér Duran üvegből, 100 ml db 35
16 Laboratóriumi üveg kupakkal, fehér Duran üvegből, 250 ml db 25
17 Laboratóriumi üveg kupakkal, fehér Duran üvegből, 50 ml db 25
18 Mágneses keverőbot készlet (PTFE bevonatú) db 32
19 Menetes üvegcse, 15 x 45 mm, 4 ml 100 db/csomag 16
20 Menetes üvegcse, 19 x 65 mm, 12 ml 100 db/csomag 1
21 Menetes üvegcse, 22 x 48 mm, 10 ml 100 db/csomag 3
22 Menetes üvegcse, 28 x 65 mm, 20 ml 150 db/csomag 2
23 Mikro dupla spatula, spatula méret: 30×2 mm, teljes hossz: 100 mm db 5
24 Mikro dupla spatula, spatula méret: 40×4 mm, teljes hossz: 130 mm db 5
25 Mikro kanál-spatula, spatula méret: 40×5, kanál méret: 9×5, teljes hossz: 150 mm 5 db/csomag 10
26 Mikro poradagoló-spatula, spatula méret: 40×4 mm, teljes hossz: 130 mm db 25
27 Mikro poradagoló-spatula, spatula méret: 45×9 mm, teljes hossz: 150 mm db 10
28 Nylon fecskendőszűrő, 0,22 um, 33 mm, nem steril, hidrofil 100db/csomag 5
29 Oliva csatlakozó, 10-11-12 mm, belső Ø: 6,5 mm 10 db/csomag 10
30 Oliva csatlakozó, 4-5-6 mm 10 db/csomag 10
31 Oliva csatlakozó, 6-7-8 mm 10 db/csomag 10
32 Oliva csatlakozó, 8-9-10 mm, belső Ø: 4,5 mm 10 db/csomag 10
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33 Oltókacs, fém, 10 ul 20 db/doboz 5
34 Pamut kesztyű csúszásgátlóval, fehér, 7-es méret 1 pár 15
35 Pamut kesztyű csúszásgátlóval, fehér, 8-as méret 1 pár 15
36 Pipettahegy 100-1 000 ul, színtelen 1000 db/csomag 5
37 Pipettahegy 1-5 ml, színtelen 250 db/csomag 10
38 Pipettahegy 2-300 ul, színtelen 1000 db/doboz 10
39 ProFill™ Fecskendő előtétszűrő /sárga/ – Regenerált cellulóz ( RC ) – Pórusméret 0,45 mm, 25 mm
átmérő100 db/csomag 19
40 Proline PLUS 1 csatornás mech. pipetta, 100-1 000 ul db 13
41 Proline PLUS 1 csatornás mech. pipetta, 10-100 ul db 11
42 Proline PLUS 1 csatornás mech. pipetta, 1-10 ml db 8
43 Proline PLUS 1 csatornás mech. pipetta, 20-200 ul db 10
44 Proline PLUS 1 csatornás mech. pipetta, 500-5 000 ul db 2
45 Teflon szalag 0,1 mm vastag db 40
46 Univerzális PP csőtartó, natúr/kék/pink/sárga (centrifuga-, mikrocentrifuga-, PCR csövek kombi tárolója)
db30
47 Védőszemüveg, korrekciós szemüvegre is felvehető, átlátszó kerettel db 35
48 Redős szűrőpapír, 125mm, 595 1/2 100 db/csomag 5
49 Redős szűrőpapír, 90 mm, 595 1/2 100 db/csomag 10
50 Sima szűrőpapír, 125 mm, 589 100 db/csomag 10
Összesen: 892 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.
Helyesen:
Keretszerződés, amelynek tárgya laboratóriumi eszközök vagy azzal egyenértékű termékek szállítása
preparatív kémiai feladatokhoz 50 tételben nettó 11 883 416 HUF keretösszeg értékig. Ajánlatkérő a
keretösszeg 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget.
Az 50 tétel összes darabszáma: 892. A tételek egyenkénti felsorolása, azok nagy mennyiségére tekintettel
karakterkorlát miatt nem lehetséges, azonban a műszaki specifikációban felsorolásra került.
A vegyszerek legfontosabb csoportjai a következők:
Csavaros kupakok PP/szilikon (13-425, 18-400, 22-400) és hozzá tartozó menetes üvegcsék (4, 10, 12 és
20 ml); Eppendorf cső PP, beosztásos, safety lock (1,5 és 2 ml); Erlenmeyer lombikok szűk és bőnyakúak,
osztással, Duran üvegből (50, 100, 250, 2000 ml); laboratóriumi üveg fehér kupakkal Duran üvegből (50, 100
és 250 ml), mikro poradagoló és spatulák (különböző méretekben), oliva csatlakozók különböző méretekben,
Proline PLUS 1 csatornás mechanikus pipetta (100-1 000 ul, , 10-100 ul, 1-10 ml, 20-200 ul, 500-5 000 ul),
redős és simaszűrőpapír, 125 m;pamut kesztyű csúszásgátlóval, fehér (7 és 8-as méret); Cellulóz acetát
fecskendőszűrő, 0,45 um, 28 mm, nem steril, hidrofil; védőszemüveg, korrekciós szemüvegre is felvehető,
átlátszó kerettel; centrifugacső, Falcon típus 50 ml, kúpos, nem steril; extra hegyes, precíziós csipesz, hossz:
120 mm; Injekt F Solo fecskendő 1 ml-es; Ipari kéztörlő rolni, fehér, 100 % cellulóz, 240 m/ tekercs; Mágneses
keverőbot készlet (PTFE bevonatú); Nylon fecskendőszűrő, 0,22 um, 33 mm, nem steril, hidrofil; Oltókacs,
fém, 10 ul; pipettahegy, színtelen (100-1 000 ul, 1-5 ml, 2-300 ul); ProFill™ Fecskendő előtétszűrő /sárga/ –
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Regenerált cellulóz ( RC ) – Pórusméret 0,45 mm, 25 mm átmérő; Teflon szalag 0,1 mm vastag; Univerzális PP
csőtartó, natúr/kék/pink/sárga (centrifuga-, mikrocentrifuga-, PCR csövek kombi tárolója)
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: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 01/08/2017
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 23/08/2017
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: IV.2.6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
A következő helyett:
Dátum: 29/09/2017
Helyesen:
Dátum: 23/10/2017
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 01/08/2017
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 23/08/2017
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalk.-nak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció elektronikus
elérésének útja: http://kancellaria.unideb.hu/node/191
A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az eljárásban való részvétel
feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása.
2) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumokban előírtak az irányadók.
Az ajánlatokat 1 db példányban papíralapon + 1 db jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzített
elektronikus pld-ban kell benyújtani.
3) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell
eljárni.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók
és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási
címpéldányát, v. aláírás-mintáját.

http://kancellaria.unideb.hu/node/191
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5) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT
felelőssége.
6) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes
MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában
érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő nem magyar Ft-ban megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
7) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
8) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés vonatkozásában.
9) A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű másolatban
is benyújthatók, azonban a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon, eredeti aláírt
pld.-ban kell tartalmaznia.
10) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti összes adatot.
11) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) – (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
12) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
13) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
14) AT-nek az ajánlat részeként csatolnia kell a beárazandó ártáblázatot.
15) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját egyik rész vonatkozásában sem alkalmazza.
16) Nyilatkozat benyújtása szükséges az 1-12. részekre vonatkozóan, hogy az áru szállítását követően a
szavatosság lejárati ideje 6 hónapot meghaladó.
17)Nyilatkozat benyújtása szükséges a termékváltásról, a forgalomba hozatali engedélyek meglétéről, műszaki
egyenértékűségről
18) A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit AK minden rész tekintetében részletesen
meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem,
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
19) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).
Helyesen:
1) A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalk.-nak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció elektronikus
elérésének útja: http://kancellaria.unideb.hu/node/191
A közbeszerzési dokumentumok másra nem ruházhatók át és nem tehetők közzé. Az eljárásban való részvétel
feltétele az ajánlatkérési dokumentáció letöltésének visszaigazolása.
2) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumokban előírtak az irányadók.
Az ajánlatokat 1 db példányban papíralapon + 1 db jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzített
elektronikus pld-ban kell benyújtani.
3) Folyamatban lévő változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell
eljárni.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró AT, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók
és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási
címpéldányát, v. aláírás-mintáját.

http://kancellaria.unideb.hu/node/191
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5) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül
kiállításra, úgy azt az AT felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT
felelőssége.
6) A különböző devizák Ft-ra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes
MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában
érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő nem magyar Ft-ban megadott összegek
tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
7) AT ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
8) Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés vonatkozásában.
9) A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű másolatban
is benyújthatók, azonban a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak papír alapon, eredeti aláírt
pld.-ban kell tartalmaznia.
10) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.
§ (4) bekezdése szerinti összes adatot.
11) AK figyelemmel a Kbt. 81.§ (4) – (5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát – ideértve annak aránytalanul
alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
12) AK nem ír elő ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos követelményt.
13) AK projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös AT-k vonatkozásában.
14) AT-nek az ajánlat részeként csatolnia kell a beárazandó ártáblázatot.
15) AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját egyik rész vonatkozásában sem alkalmazza.
16) Nyilatkozat benyújtása szükséges az 1-11. részekre vonatkozóan, hogy az áru szállítását követően a
szavatosság lejárati ideje 6 hónapot meghaladó.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.
17)Nyilatkozat benyújtása szükséges a termékváltásról, a forgalomba hozatali engedélyek meglétéről, műszaki
egyenértékűségről
18) A beszerzendő termék minőségét és szállításának jellemzőit AK minden rész tekintetében részletesen
meghatározta, ezért a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását minőségi vagy egyéb jellemzők nem,
csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
19) FAKSZ: Jakodáné Nyerges Enikő (lajstromszám: 00681).

VII.2) További információk:


