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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.38. 

A tárgyban jelzett eljárás 12. részében radioaktív termékek szerepelnek. Ezekkel kapcsolatban a 

következő kérdéseink, észrevételeink vannak: 

A termékekre többek között az 1996 évi CXVI. tv. és 11/2010 (III.4.) KHEM rendelet is 

vonatkozik. Szeretnénk kérdezni, hogy az AF II.2.3 pontjában, illetve a szerződéstervezet 2.1. 

pontjában megjelölt teljesítési hely rendelkezik-e a törvényben, rendeletben előírt engedélyekkel 

ezen anyagok tárolására, felhasználására? Amennyiben nem, kérem megadni olyan teljesítési 

helyet, amely rendelkezik ezen engedélyekkel. 

V.38. 
Igen. 

 

K.39.  
A radioaktív anyagokat mind az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK Rendelete, mind 

a 2000. évi XXV. tv. kiveszi a rendelet, törvény hatálya alól, így ezen termékeknek nincs 

biztonsági adatlapja. Kérdezzük, hogy megfelel-e, ha ezen termékeket a 11/2010 (III.4.) KHEM 

rendeletben előírt műbizonylattal szállítjuk? 

V.39. 

Igen. Ajánlatkérő e tekintetben módosítja a szerződéstervezetet. 
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K.40. 

Mivel ezen termékeket a megrendelés alapján gyártják, előre látható, hogy nem lehet tartani - a 

szerződéstervezetben szereplő – a megrendelést követő 10 napon belül történő szállítást. 

Kérdezzük, hogy a 12. rész esetében lehet-e a szerződésben a szállítási határidőt úgy 

meghatározni, hogy „a rendelés visszaigazolásban meghatározott határidőig történjen meg a 

szállítás”? 

V.40. 

Igen, Ajánlatkérő e tekintetben módosítja a szerződéstervezetet. 

 

K.41. 

Mivel bizonyos radioaktív anyagok felezési ideje viszonylag rövid (pl: P-32 izotópé 14,2 nap), 

így ezen termékek felhasználása a gyártás után nem sokkal megtörténik. Ez alapján a 12 hónapos 

jótállás, illetve a 6 hónapos szavatosság nem értelmezhető. Kérdezzük, hogy a 12. rész 

tekintetében lehet-e úgy módosítani a szerződést, hogy „ a termék a műbizonylaton jelzett 

határidőig felhasználható”? 

V.41. 

Igen, Ajánlatkérő e tekintetben módosítja az ajánlati felhívást és a szerződéstervezetet. 

 

K.42. 

5. részajánlati kör, 30. tétel: 

30 Hidrogén-bromid 47 wt. % in H2O,≥99.99% 1 l 

 

A megadott „47 wt. % in H2O,≥99.99%” egy gyártó speciális, nyomelem analitikához 

használatos vegyszerére utal, bár azzal sem egyezik meg, mivel az „48 wt. % in H2O,≥99.99%” 

volt, illetve a megadott 1 literes kiszerelésben nem is volt elérhető, csak 500 ml-es kiszerelésben. 

Az ilyen tisztaságú vegyszerek rendkívül drágák, több százezer forintos nagyságrendet is 

képviselhetnek, nem tartjuk valószínűnek, hogy a részben megjelölt preparatív kémiai 

felhasználáshoz ilyen minőségre lenne szükség. 

Mivel a megjelölt termék (,≥99.99%) már nem elérhető a piacon (megszűntették a gyártását), 

megfelelő-e az Önök számára olyan termék, amely 47%-os, analitikai reagens minőségű, 

specifikációja: 

Assay 47.0 - 49.0 % 

Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm 

Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm 

Cl (Chloride) Max. 0.02 % 

I (Iodide) Max. 30 ppm 

PO4 + PO3 (as PO4) Max. 2 ppm 

SO4 + SO3 (as SO4) Max. 30 ppm 

As (Arsenic) Max. 0.5 ppm 

Cd (Cadmium) Max. 0.5 ppm 

Cu (Copper) Max. 0.5 ppm 

Fe (Iron) Max. 1 ppm 

Pb (Lead) Max. 0.5 ppm 

Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm 

 

Amennyiben ténylegesen a magas minőségű, ultrapure nyomelem analitikai célú vegyszerre 

lenne szükségük, úgy megfelelő-e az alábbi termék, ez csak 500 ml-es kiszerelésben létezik, 

specifikációja: 

Assay 44-49% 

Ag (Silver) 100 ppt 

Al (Aluminium) 100 ppt 

Au (Gold) 100 ppt 
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B (Boron) Information only 

Ba (Barium) 100 ppt 

Be (Beryllium) 100 ppt 

Bi (Bismuth) 100 ppt 

Ca (Calcium) 100 ppt 

Cd (Cadmium) 100 ppt 

Ce (Cerium) 10 ppt 

Co (Cobalt) 100 ppt 

Cr (Chromium) 100 ppt 

Cs (Cesium) 10 ppt 

Cu (Copper) 100 ppt 

Er (Erbium) 10 ppt 

Dy (Dysprosium) 10 ppt 

Fe (Iron) 100 ppt 

Eu (Europium) 10 ppt 

Gd (Gadolinium) 10 ppt 

Ga (Gallium) 100 ppt 

Ho (Holmium) 10 ppt 

Hf (Hafnium) 10 ppt 

K (Potassium) 100 ppt 

In (Indium) 10 ppt 

Li (Lithium) 100 ppt 

La (Lanthanum) 10 ppt 

Mg (Magnesium) 100 ppt 

Lu (Lutetium) 10 ppt 

Mo (Molybdenum) 100 ppt 

Mn (Manganese) 100 ppt 

Nd (Neodymium) 10 ppt 

Ni (Nickel) 100 ppt 

Na (Sodium) 100 ppt 

Nb (Niobium) 10 ppt 

Pr (Praseodymium) 10 ppt 

Pt (Platinum) 100 ppt 

Pb (Lead) 1 ppt 

Pd (Palladium) 100 ppt 

Rh (Rhodium) 100 ppt 

Ru (Ruthenium) 100 ppt 

Rb (Rubidium) 100 ppt 

Re (Rhenium) 100 ppt 

Sm (Samarium) 10 ppt 

Sn (Tin) 100 ppt 

Sb (Antimony) Information only 

Sc (Scandium) 100 ppt 

Ta (Tantalum) Information only 

Sr (Strontium) 100 ppt 

 

V42.  

Az első minőség megfelelő. 

 

K.43. 

A II. számú kiegészítő tájékoztatásuk szerint: 

„V.26.  
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Ajánlatkérő elfogad más kiszerelést, azonban felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Mennyiség  

oszlopban megjelölt 66 darab az 1 l-es kiszerelésre vonatkozik, kérjük ennek szem előtt tartását  

az árak feltüntetésénél, azaz Ajánlatkérő összesen 66 literre kér ajánlatot. Ajánlatkérő más  

kiszerelést oly módon tud elfogadni, ha az árat arányosítva adják meg a jelenleg kiírt  

kiszereléshez az összehasonlítás érdekében. Amennyiben más kiszerelést ajánlanak meg, annak  

mennyiségét (kerek darabszám ami eléri az összes mennyiséget) és egység árát az „egyenértékű  

termék megajánlása” oszlopban kérjük feltüntetni.  

A kiadott ártáblázatban a kiszerelés és mennyiség oszlopok adatai nem változtathatók meg.” 

 

A válaszuk alapján szeretnénk a következő pontosítást kérni: 

Az előző példánál maradva 27 db 2,5 literes termék kerek darabszám éri el összes mennyiséget, 

tehát 27 db-ot és a 2,5 literes termék kiszerelését és a kiszerelésére vonatkozó egység árát kell 

feltűntetnünk az „egyenértékű termék megajánlása” oszlopban. 

Az ár, a jelenleg kiírt kiszereléshez arányosításával kapcsolatban kellene pontosítás. Melyik 

számítással kell arányosítanunk az árakat (álláspontunk szerint az 1. számítás lenne a helyes, 

mivel így marad meg az összár összehasonlíthatósága)? 

 

1. 

A 2,5 literes termék egységára 1000 Ft, így arányosítva az 1 literes termék egységáránál 400 Ft 

kerüljön feltűntetésre. És ezt kell felszoroznunk 66-tal, tehát az összár 26 400 Ft lesz. 

 

2. 

A 2,5 literes termék egységára 1000 Ft. Ebből 27 db éri el a kért összmennyiséget (67,5 liter 

összmennyiség) amelynek összára 27 000 Ft. Ezt osszuk el a megadott 66 db-ban, ami 

409,0909091 Ft, kerekítés után így 409 Ft kerüljön feltűntetésre az 1 literes termék egységáránál. 

Majd ezt kell felszoroznunk 66-tal, tehát az összár 26994 Ft lesz. 

V.43.  

Jól gondolják, az első számítási mód a megfelelő! 

 

K.44. 

Ugyancsak a  II. számú kiegészítő tájékoztatásuk V.26. szerint, ahol az eltérő kiszerelés arra 

vonatkozott, hogy g vagy ml az egység (pl. 100g helyett 100ml), ott az arányosítás alapja a 

termék sűrűsége (amely rendkívül bonyolulttá és átláthatatlanná tenné az ajánlatot), vagy 

tekinthető ugyanazon mérőszám az arányosítás alapjának, tehát pl.: 1g =1ml, vagy 100ml=4x25g 

(ha pl.: a 100g –os termék 1000 Ft, akkor a száz milliliterre is 1000 Ft-os egységár kerüljön 

feltűntetésre) 

V.44. 

Tekinthető ugyanazon mérőszám az arányosítás alapjának. 

 

 

 

Ajánlati felhívás és Közbeszerzési dokumentáció módosítása 

 

 

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

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:  
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IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:  

Dátum: 2017/08/23.     Helyi idő: 10:30 óra 

 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:  

Dátum: 2017/08/23.     Helyi idő: 10:30 óra 

 

 

Ajánlatkérő a Szerződéstervezetet a jelen kiegészítő tájékoztatásokra adott válaszok alapján 

módosítja.  

 

Az egybeszerkesztett módosított Szerződéstervezet a felhívásban megadott elérhetőségről 

tölthető le, a módosított ajánlati felhívás közzétételének napján. A módosító hirdetmény 

megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az ajánlattevőket. 

 

 

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 

 

 
 

 

Debrecen, 2017. július 21. 

 

 Debreceni Egyetem 

 Kancellária  

 Jogi Igazgatóság  

 Közbeszerzési Osztály 

 

 

 


