Tisztelt Gazdasági Szereplők!
A Miskolci Egyetem ajánlatkérő a „FIEK Laptop beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérelmek
alapján az alábbi
1. sz. kiegészítő tájékoztatást
nyújtja az alábbiak szerint:
1. kérdés:
A II. részben a 4 db és a 3 db laptop kapcsán az előírt háttértárolók (512 GB HDD) esetében biztosan HDD-re
gondoltak és nem SSD-re?
Válasz:
Igen, a II. részben ajánlatkérő HDD-t írt elő, azt el is fogadja. Ajánlatkérő ugyanakkor rögzíti, hogy ezek minimum
követelmények, ettől ajánlatkérő számára kedvezőbb terméket, így SSD-t is megajánlhat ajánlattevő, azzal, hogy a
bírálati szempont a legalacsonyabb ár. (Legyenek figyelemmel a lentiekre is!)
2. kérdés:
A II. részben szereplő notebookok háttértárolójáról - a kiírásban „Merevlemez: legalább 512 GB HDD” szerepel -,
elegendő az 500 GB-os merevlemez, vagy 512 GB-os SSD, vagy 1 TB-os merevlemez a követelmény?
3. kérdés:
Az első rész illetve a második rész „A” és „B” típusú laptopok esetében is elfogadnak olyan eszközt, amelyen több
darab USB 3.0 csatlakozó található (nem található rajta USB 2.0), amennyiben a kiírás többi elvárásának megfelel?
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a 2. és 3. kérdésre tekintettel
módosítja a közbeszerzési dokumentumokat.
A módosítás a műszaki leírásokat érinti az alábbiak szerint (módosított rész pirossal kiemelve):
I.

Az I. részben előírt laptop vonatkozásában a módosított előírás (és ennek megfelelően a nyomtatvány-minta):

„2 db. merevlemez, amelyből az egyik legalább 1 TB HDD, míg a másik legalább 250 GB SSD”
„USB: legalább 2 darab, melyből legalább az egyik USB 3.0”
II.
A II. részben előírt 4 db laptop és 3 db laptop vonatkozásában a módosított előírás (és ennek megfelelően a
nyomtatvány-minta):
„Merevlemez: legalább 500 GB HDD”
„USB: legalább 2 darab, melyből legalább az egyik USB 3.0”
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a módosításokkal egységes szerkezetben is közzéteszi egyidőben.
Ajánlatkérő a dokumentumok módosítására tekintettel a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára tekintettel
- és az (5) bekezdés szabályát betartva - meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt:
A meghosszabbított ajánlattételi határidő 2017. április 24. 15:00 óra.
Kérjük, hogy a módosított közbeszerzési dokumentumok eléréséről visszaigazolást küldeni szíveskedjenek.
Miskolc, 2017. április 13.
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