
7.sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS SZERZŐDÉSMÓDÓSÍTÁSRÓL 

Az eljárás belső iktatószáma:  DEK-455/2017.  

Eljárás megindításának napja: 2017. 06. 26. 

Hirdetmény megjelenésének dátuma: 2017. 06. 27. 

Eljárás tárgya:  DEK-455 Adásvételi keretszerződés – Kutatásokhoz 

szükséges vegyszerek, palackozott gázok, fogyóeszközök, 

kisberendezések és tartozékok beszerzése 

Eljárás típusa:  uniós értékhatárt elérő eljárás a Kbt. 81. § (1) bekezdés 

alapján, a nyílt eljárás szabályai szerint   

Kapják:  érdeklődő gazdasági szereplők  

Készült:  2017. 08. 09.  

 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-455 Adásvételi keretszerződés – 

Kutatásokhoz szükséges vegyszerek, palackozott gázok, fogyóeszközök, kisberendezések és 

tartozékok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő 

tájékoztatás érkezett, melyre az alábbiakban adjuk meg válaszainkat: 

 

 

Kiegészítő tájékoztatás 

 

 

K.59. 

2.rész Általános laboratóriumi vegyszerek/709. tétel: Seronom trace elements  Cat.: 100105, ez a 

katalógusszám nem trace elements, hanem klinikai serum. A trace elements  anyagok katalógusszámai 2-

vel kezdődnek. Kérjük pontosítani. 

V.59. 

Elírás történt: a katalógusszám jó, Seronorm klinikai szérumra és nem trace elements seronormra van 

szükség. Erre tekintettel Ajánlatkérő módosítja a műszaki leírást és ártáblázatot. 

 

K.60. 

2.rész Általános laboratóriumi vegyszerek/768. tétel Trypsin from bovine pancreas suitable for protein 

sequencing 4x25g; csak 100 ug kiszerelésben kapható a Sigmánál (katalógusszám: (T8658) Kérjük 

pontosítani. 

V.60. 

A műszaki specifikációban 4x25 ug szerepel, elfogadható a 100 ug-os kiszerelés is (T8658 katalógusszám 

helyes). 

 

K.61.  
2. rész: Általános laboratóriumi vegyszerek 5.sor :  

1,2 Diklóretán, vízmentes, 99,8 % elfogadható-e max. 50 ppm víztartalmú termék ? 

V.61. 
Igen, elfogadható. 

 

K.62. 

4. rész: Oldószerek, sók és háttér elektrolitok 202. sor:  

Tetrahidrofurán,vízmentes , 99,8 +% elfogadtható-e max. 50 ppm víztartalmú termék ? 
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V.62. 

Igen, elfogadható. 

 

K.63. 

36. rész 

21

2 

TEST TUBE W/ WHITE SCREW CAP PP 100x, PP 12 ml, 2 ml beosztással, csavaros 

kupakkal 

1000 

db 

 

Megfelelő-e Önöknek a képen látható alábbi kémcső a 212. tételnek, 

Csavaros kémcső PP, 16x100mm, PE csavaros kupakkal, osztás nélkül,  

kiszerelés: 1000 db/csomag? 

 

Az alábbi terméket többször is vásárolta már a Debreceni Egyetem az elmúlt években. 

 

V.63. 

Igen, megfelelő. A 3. sz. kiegészítő tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő elfogadja az 

osztás nélküli kémcsövet is. (Adminisztrációs hiba miatt ; került a nem és az elfogadható szavak közé 

korábbi tájékoztatásunkhoz csatolt excel táblázatban.) 

 

K.64. 

Az NLM-157-en kívül értettem, hogy a 3.rész felsorolt listájában, van-e még olyan standard amit a CIL-

től, Cambridge Isotope Laboratóriumtól szeretnének rendelni. A kódszám alapján ezt be tudtam 

azonosítani, a többire értettem a kérdésemet. 

V.64. 

Ajánlatkérő nem kíván rendelkezni az egyes termékek beszerzési helyéről. 

 

K.65. 

2. rész: Általános laboratóriumi vegyszerek 652.sor : peptone for bacterology , dehydrated media 

Kérdés: a dehydrated megnevezés a termék állagára vonatkozik-e? Lehet-e akkor az anyag granulátum 

vagy a dehydrated megjelölés a típus/gyártó meghatározása ? 

Másik kérdés: mivel van emésztve a pepton ? (pl.pankreázzal)  

V.65. 

A dehydrated megnevezés arra utal, hogy a termek vízmentes. Általában por formájú szokott lenni, de ha 

granulátum, az is jo.  Emésztés: pankreasz  hidrolizálás 

 

K.66. 

724. sor: Tejpor, dehydrated media 

Kérdés: itt szintén szerepel a dehydrated megjelölés. Részünkre a Merck erre a célra „ sovány tejpor 

mikrobiológiai célra „ ajánlott. Ez azt jelenti, hogy megfelelhet  egy alacsony zsírtartalmú tejpor  a fenti 

sorhoz ? 
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V.66. 

 

igen 

 

A további kiegészítő tájékoztatás a csatolt pdf. file-okban található!  

 

 

Ajánlati felhívás és Közbeszerzési dokumentáció módosítása 

 

 

Tekintettel arra, hogy a Kbt. 52. § (4) b) pontja és 52. § (5) bekezdése alapján a közbeszerzési 

dokumentumok módosításával az ajánlattételi határidő meghosszabbítása is szükséges, ezért Ajánlatkérő 

tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati felhívás módosításáról 

hirdetményt adott fel.  

 

A módosított ajánlati felhívás szerint az ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában szereplő ajánlattételi határidőt, 

valamint a IV.2.7) pontjában szereplő, az ajánlatok felbontásának időpontját az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:  

Dátum: 2017/08/28.     Helyi idő: 10:30 óra 

 

 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:  

Dátum: 2017/08/28.     Helyi idő: 10:30 óra 

 

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy a Műszaki specifikációt és 

ártáblázatot a jelen kiegészítő tájékoztatásokra adott válaszok alapján módosítja.  

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 3. rész tekintetében a termékek sorrendje nem, kizárólag a 

sorszámozás változik mind a műszaki specifikációban, mind az ártáblázatban! Kérjük 

ajánlatadáskor a végleges változatot vegyék figyelembe! 

 

Az egybeszerkesztett módosított Műszaki specifikáció és ártáblázat módosítása az ajánlati felhívásban 

megadott internetes elérhetőségről letölthető a módosítás megjelenésének napjától kezdődően..  

 

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 

 

Debrecen, 2017. augusztus 09. 

 

 

 

 

 Debreceni Egyetem 

 Kancellária  

 Jogi Igazgatóság  

 Közbeszerzési Osztály 

 


