Címzett: Valamennyi ajánlattevő

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2.
Tisztelt Ajánlattevő!

Ajánlatkérő a „GINOP.2.2.1-15-2016-00015 projekt keretében kutatást támogató eszközök
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérdésre az alábbi kiegészítő
tájékoztatást adja:
2017. október 3. napján érkezett kérdések
1. Kérdés:
A 7. rész (laboratóriumi bútorok), műszaki leírásában szerepelnek olyan berendezések, melyek
véleményünk szerint nem ebbe a csoportba tartoznak (pl. kompresszor, szivattyú, hűtő- és
fagyasztószekrény, víztisztító) kérjük, szíveskedjenek ellenőrizni, hogy nem történt-e elírás, és
a nevezett tételek nem az előző (6.) részhez tartoznak-e.
Válasz: A közbeszerzési kiírásban nem történt elírás.
2. Kérdés:
4. részajánati kör; 1. tétel: Oszcilloszkóp
Piackutatásunk szerint a referenciatípusként megadott MSO3054 oszcilloszkóp már nem
rendelhető. A kifutott termék lehetséges helyettesítő eszköze (bevezetett új típus: MDO3054)
azonban az alábbi paraméterében eltér a referenciatípustól. A kiírásban 700 ps van megjelölve,
mint kalkulált felfutási idő (megjegyzés: 5 mV/div beállításnál kalkulálva), míg a helyettesítő
termék esetében ugyanez a paraméter 800 ps, de 10 mV/div beállításnál.
Fentieket figyelembe véve kérdésünk, hogy elfogadható-e a 800 ps (10 mV/div beállításnál),
mint kalkulált felfutási idő a kiírásban megadott 700 ps (5 mV/div beállításnál) helyett?
Válasz:
A tervezett felhasználás szempontjából a 800ps-os érzékelés idő nem okoz gondot, ami nem
megengedhető, hogy mindazt 10 mV mellet tudja a készülék. A felhasználáskor 5-7 mV körüli
érzékenységre lesz szükség. A Kérdező által megnevezett típus ebben a tartományban nem
rendelkezik meghatározott értékekkel, így nem alkalmazható nagy biztonsággal.
Ajánlatkérő nem fogadja el a Kérdező által megnevezett típusú eszközt tekintettel arra, hogy a
kiírásban foglaltakkal nem tekinti azt egyenértékűnek.
3. Kérdés:
4. részajánlati kör – 4. tétel: digitális multiméter:
Piackutatásunk szerint a referenciatípusként megadott 34401A multiméter már nem rendelhető.
Ez az információ a gyártói weboldalon is elérhető. A kiírásban szereplő, minden elvárt
kritériumnak megfelelő, lehetséges helyettesítő eszközök esetében azonban a kiírásban szereplő
RS232 csatlakozó már nem érhető el. Mindegyik helyettesítő termék esetében gyárilag már az
RS232-nél modernebb, jobb, USB csatlakozó biztosított.
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Kérdésünk, hogy elfogadható-e a kiírásban szereplő RS232 csatlakozó helyett az újabb, USB
csatlakozó, amennyiben a helyettesítő termék minden más elvárásnak megfelel?
Válasz:
Az RS232 és/vagy IEE488 interface megléte feltétlenül szükséges mivel a kialakításra kerülő
mérőrendszer vezérlő egysége csak az előzetes tesztek folyamán lesz PC vagy más asztali
számítógép. A végleges rendszerben valami más vezérlő egység kialakítására kerül sor. A
vezérlőegységben az USB host kommunikáció kialakítása aránytalanul sok munkát jelentene,
így nem tudjuk használni az Önök által ajánlott kizárólag USB kommunikációra alkalmas
mérőműszert. További szempont, hogy a referencia típusként megadott műszert nagy sebességű
folyamatos mérésre kívánjuk felhasználni. Kérem, legyenek tekintettel a maximális
mintavételezési és átlagolási lehetőségekre az ajánlat kialakítása során.
Ajánlatkérő nem fogadja el a Kérdező által megnevezett típusú eszközt tekintettel arra, hogy a
kiírásban foglaltakkal nem tekinti azt egyenértékűnek.

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy irodánk elérhetősége:
1141 Budapest, Komócsy u. 5. I. emelet
hétfő-péntek: 9.00-16.00
Kérjük, hogy az ajánlat leadásának várható idejét előzetesen egyeztessék az alábbi email
címen:
titkarsag@gvckft.hu

Budapest, 2017. október 13.
Üdvözlettel:

Bálint Gyöngyi
Felelős Akkreditált Közbeszerzési
Szaktanácsadó
Lajstromszáma: OO700
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