Tisztelt Gazdasági Szereplők!
A Miskolci Egyetem ajánlatkérő a „Flash kromatográf, továbbá gázkromatográf, valamint
termograviméter beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során tájékoztatja a gazdasági szereplőket,
hogy az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérések érkeztek, amely az I. rész, flash kromatográf
beszerzést érinti.
I. kérdéskör:
A „2 db 15/125-ös YMC kronlab preparatív oszloppal” előírás kapcsán:
Milyen töltetet tartalmazzanak az oszlopok?
A töltet szemcsék alakja szférikus vagy irreguláris legyen?
Milyen szemcseméretű töltettel rendelkezzenek?
Milyen pórus méretű legyen a töltet?
Milyen applikációhoz szükségesek az oszlopok?
Lehet-e a kiírásban szereplő kolonnával egyenértékű oszlopot ajánlani?
Szükséges-e külön állvány az oszlopokhoz?
II. kérdéskör:
Az „Induló készlet: 150 db Flash Cartridge, gyári töltésű elválasztó oszlopok” előírás kapcsán:
Milyen töltetet tartalmazzanak az oszlopok?
A töltet szemcsealakja szferikus v. irreguláris legyen?
Milyen szemcsemérettel rendelkezzenek az oszlopok?
Milyen pórusméretű legyen a töltet?
Milyen applikációhoz szükségesek?
A töltetágy hossza, a cartridge belső átmérője?
A cartridge töltetek kapacitása?
A cartridgek anyaga?
Kell-e külön vivőgáz előállító rendszer ELSD detektorhoz (pl. kompresszor)?
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a kérdésekre tekintettel a műszaki leírás
kiegészítése szükséges, így ajánlatkérő módosítja a dokumentációt. Az egyértelmű
áttekinthetőség érdekében ajánlatkérő tételesen is megválaszolja a kérdéseket, azzal, hogy a
dokumentációban a válaszok alapján a módosítást átvezeti és egységes szerkezetben is kiadja
a dokumentációt.
A kérdések és az arra adott válaszok:
A „2 db 15/125-ös YMC kronlab preparatív oszloppal” előírás kapcsán:
I.1.
Milyen töltetet tartalmazzanak az oszlopok?
1 db C18, és
1 db normál fázisú szilika
I.2.
A töltet szemcsék alakja szférikus vagy irreguláris legyen?
szferikus
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I.3.
Milyen szemcseméretű töltettel rendelkezzenek?
10 µm
I.4.
Milyen pórus méretű legyen a töltet?
80-200 Angström
I.5.
Milyen applikációhoz szükségesek az oszlopok?
diolok, izocianátok, toxinok, valamint kis és közepes molekulatömegű szerves vegyületek
elválasztásához
I.6.
Lehet-e a kiírásban szereplő kolonnával egyenértékű oszlopot ajánlani?
A Dokumentáció 74. oldal szerint: „Amennyiben azonban a műszaki leírásban szereplő termék helyett
más terméket kíván megajánlani, úgy ajánlattevőnek a szakmai ajánlatának benyújtásán túl igazolnia kell,
hogy a termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális
követelményeknek. Az egyenértékűséget bizonyíthatja különösen a gyártótól származó műszaki
dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése. Elismert szervezetnek
minősül az olyan vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító és ellenőrző szervezet, amely
megfelel az alkalmazandó európai szabványoknak.”
I.7.
Szükséges-e külön állvány az oszlopokhoz?
Nem szükséges.
II. kérdéskör:
Az „Induló készlet: 150 db Flash Cartridge, gyári töltésű elválasztó oszlopok” előírás kapcsán:
II.1.
Milyen töltetet tartalmazzanak az oszlopok?
Töltet tömege / g
4-5
20-30
80-100
200-300
700-800
Összesen:

szilika
10 db
25 db
25 db
30 db
10 db
100 db

C18
5 db
10 db
15 db
20 db
–
50 db

II.2.
A töltet szemcsealakja szferikus v. irreguláris legyen?
szferikus
II.3.
Milyen szemcsemérettel rendelkezzenek az oszlopok?
25 µm
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II.4.
Milyen pórusméretű legyen a töltet?
60-100 Angström
II.5.
Milyen applikációhoz szükségesek?
diolok, izocianátok, toxinok, valamint kis és közepes molekulatömegű szerves vegyületek
elválasztásához
II.6.
A töltetágy hossza, a cartridge belső átmérője?
Ajánlatkérő nem kívánja meghatározni.
II.7
A cartridge töltetek kapacitása?
C18 0,12-1,2 g
II.8.
A cartridgek anyaga?
Ajánlatkérő nem kívánja meghatározni.
II.9.
Kell-e külön vivőgáz előállító rendszer ELSD detektorhoz (pl. kompresszor)?
Nem kell külön vivőgáz előállító rendszer, de a gyártó által szolgáltatott pumpával rendelkeznie kell.

Ajánlatkérő a fenti válaszok figyelembevételével módosított dokumentációt elérhetővé teszi.
A módosítások a dokumentáció 41. és 42., továbbá 70. oldalán piros színnel kiemelésre
kerültek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakmai ajánlat mintája is szükségszerűen változik,
így az ajánlatot a módosított minta szerint kell megtenni.
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. október 16. 15:30 óra.
Miskolc, 2017. szeptember 22.
Tisztelettel:
Miskolci Egyetem
ajánlatkérő képviseletében
Dr. Guba Zoltán
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00631
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