
ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT
Országos Tisztifőorvosi HivaaI

Projektigazgatóság

Iktatószám: Pl-7383-ÁQ./2015.

A TED 2015jS 063-110434 számon indult, TED 2015/S 075-131042 Számú korrigendummal módosított

közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére

Tisztelt Gazdasági Szerepldl

Hivatkozással az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.), mint ajánlatkérő által

„Adásvételi szerződés — Az egészséges ivóvíz biztosításához szük5éges laboratóriumi fejlesztések

megvalósítása céljából különféle labortechnikai készülékek és eszközök beszerzése” elnevezéssel indított

közbeszerzési eljárásra (TED 2015/S 063-110434, Illetve TED 2015/S 075-131042) ezúton tájékoztatjuk, hogy az

ajánlati dokumentációval kapcsolatban kiegészítő tájékoztatáskérések érkeztek.

A 2015. április 23. napiái beérkezett kiegészítő tájékoztatáskérésekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:

1. Kérdés: Műszaki leírás I. és II. rész műszaki követelmények:

Von-e lehetőség arra, hagy a Műszaki Leírás I. illletve a II. rész esetében a készülékek spedfikációjóban szereplő

színes lézernyomtatók kiváltására laboronként 1db hálózat! színes lézernyomtató kerüljön megojánlósra?

Válasz: Nincs rá mód. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában az L és II. részek tekintetében

a színes nyomtatókra vonatkozó előírásoknak megfelelően kéri az ajánlat benyújtását.

2. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.1. és 5.2.1. pontok:

2.1

„A monokromótar rendelkezzen minimum 330 mm-es fókusztávolsággol és minimum 1800 vonal/mm

hab grafikus optikai róccsaL” Ebfagadható-e a megjelölt specifikácid helyett 240 mm-es fókusztóvalsóggol és

1200 vonal/mm hab grafikus róccsal ellátott készülék, amennyiben ez nem befolyásolja oz analitikai

teljesítményt?

Válasz: Ajánlatkérö egyenértékűnek tekinti a megjelölt specifikáció helyett 240 mm-es fókusztávolsággal és

1200 vonal/mm holografikus ráccsal ellátott készüléket, amennyiben azzal az alábbI kimutatási határok

biztosíthatók:
Az ajánlatkérő által minimálisan elvárt alsó méréshatárok a grafit kemencés készüléknél a következők víz
esetén: Al: 5 ig/l, Sb 1 tg/i, As 1 tg/l, Ba S pg/l, Ag 1 pg/l, Cd 0,2 sgJl, Co 2 lg/l, Cr2 .ig/l, Cr(Vl) 5 iig/l, Mn
0,5 sg/I, Mo 2 ig/l, Ni 1 1kg/l. Pb 1 pg/l, Sn S tg/l és Se 2 ig/l;
lángos készüléknél a következők: Zn 0,01 mg/l, Ca 0,10 mg/l, I< 0,10 mg/l, Mg 0,05 mg/l, Mn 0,01 mg/l, Na
0,05 mg/l, Cu 0,02 mg/l és Fe 0,02 mg/l.

2.2.

„Hullómhossz reprodukálhatóság min. ± 0.035 nm. 8 lámpa férőhellyel rendelkező készülék.”

Elfogadható-e ±0,04 nm hullámhossz reprodukálhatóság és 4 lámpahellyel rendelkező készülék, amennyiben ez

a napi rutin méréseket nem befolyásolja?
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Válasz: Nem elfogadható a ±0,04 nm hullámhossz reprodukálhatóság és 4 lámpahellyel rendelkező készülék.

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában 5.1.1. és 5.2.1. pontokban Atomabszorpciós
spektrofotométer tekintetében meghatározott előírásoknak megfelelően kéri az ajánlat benyújtását.

3. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.3. pont:

A műszaki leírás 7. oldalán lévő 5.1.3. pontban szereplő gázátáramlásos alacsony hátterű alfa/béta

mérőrendszer esetében az Ajónlattevő biztosítson-e munkaasztolt, ha Igen, milyen paraméterekkel rendelkező

munkaasztalra gondoltak?

Válasz: Igen. A megajánlan kívánt rendszer súlyának és méretének megfelelő munkaasztal megaánlását

várja el ajánlatkérő.

4. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.7. pont:

4.1.

A műszaki leírás 11. oldalán lévő 5.1.7. pontban szereplő GC-MS/MS — Gázkromatogróf-tömegspektrométer
rendszer esetében szerepel egy „Injektor 2: alkalmas legyen headspace” szövegrész. Kérem, fejtsék ki, hagy ez

alatt mire gondoltak.

Válasz: lnjektor 2 alkalmas legyen termikus deszorberrel illetve purge and trap mintaadagolókkal való

mérésre.

42.

Kérem, pontosítsák, hogy a 100-100db Tenax és Carbotrop esetében melyik változatra gondoltak.

Válasz: Tenax TA és Tenax GR, továbá Carbotrap A és Carbotrap O.

4.3.

A 12. oldalon szereplő munkaasztal esetében az Ajánlattevő biztosítson-e munkaasztalt, ha Igen, milyen

paraméterekkel rendelkező munkaasztalra gondoltak?

Válasz; Igen. A megajánlanl kívánt rendszer súlyának és méretének megfelelő munkaasztal megajánlását

várja el ajánlatkérö.

5. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.8. pont:

5.1.

A műszoki leírás 15. oldalán lévő 5.1.8. pontban szereplő UHPLC-MS-MS rendszer esetében az Ajánlottevő

biztasitson-e munkoosztalt, ha Igen, milyen paraméterekkel rendelkező munkaasztalra gondoltak?

Válasz: Igen. A megajánlani kívánt rendszer súlyának és méretének megfelelő munkaasztal megajánlását

várja el ajánlatkérő.

5.2.

A műszaki leírás 15. oldalán lévő 5.1.8. pantban szereplő UHPLC-MS-MS rendszer esetében a készülék nem

bocsát ki semmilyen gőzt, gázt így nem indokolt külön elszívás biztosítása. Mind az ianfarrás, mind az

elővákuumpumpo túlnyamással működik, igy elegendő oz esetlegesen keletkező gőzök kivezetése a szabodbo a

gydrflag biztosított csövekkel. Kérjük az elszivás e gyári megoldásának elfogadását.

Válasz: Igen, ajánlatkérő elfogadja a gyári megoldást.
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5.3.

A műszaki leírás 15. oldalán lévő 5.1.8. pontban szereplő UHPLC-MS-MS rendszer esetében a Mintaadogoló

átfolyás vezetékes rendszerű, így az „5 darab csere mikrofecskendő biztosítása o készülék injektoróhoz”feltétel

nem értelmezhető. Elegendő-e S különböző téfogatú mikrofecskendő megajúnláso, amely oz oldotkészítéshez,

min taelökészítéshez használható?

Válasz: Igen, ajánlatkérő elfogadja az oldatkészítéshez használható mikrofecskendőket.

6. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.9. pont:

6.1.

A műszaki leírás 16. oldalán lévő 5.1.9. pontban szereplő lonkromatogróf rendszer esetében oz Ajánlattevő

biztosítson-e munkaasztalt, M igen, milyen parométerekkel rendelkező munkoosztolro gondoltok?

Válasz: Igen. A megajánlani kívánt rendszer súlyának és méretének megfelelő munkaasztal megajánlását

várja el ajánlatkérő.

6.2.

A műszaki leírás 15. oldalán lévő 5.1.9. pontban szereplő ionkromotográf milyen kláraminok meghatározására

kívánják alkalmazni?

Válasz: Elsősorban triklóraminok vizsgálatára vízből, Illetve levegőből.

6.3.

A műszaki leírás 15. oldalán lévő 5.1.9. pontban szereplő ionkromatográf milyen koncentráciá tartományban
legyen alkalmas a felsorolt ionok analízisére, valamint mi a legkisebb kimutatási hotár ezen komponensek

esetében?

Válasz:

Parométer [mértékegységj Kimutatási határ Legnagyobb koncentráció
F[mg/l] 0,1 10

CE [mg/I] 1,0 1000

Br[mg/I] 0,1 500
N03[mg/I] 1,0 200
P043 (mg/I1 0,5 30
5Q42

[mg/lJ 5,0 1000
Na [mg/I] 1,0 1000

NH4[mg/l] 0,04 20
K [mg/l] 0,5 200

Mg2mg/l] 0,5 500
ca2[mg/l] 0,5 1000

A megadott legnagyobb koncentráció csak tájékoztató jellegű, szükség esetén a minták higításra kerülnek.

7. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.13. pont:

7.1.

A műszaki leírás 18. oldalán lévő 5.1.13. pontban szereplő új generáciás szekvenálá rendszernél o „kis
mennyiségű minta vizsgálatára alkalmas legalább 1-10 ul tartományban” mondotban ül alatt mikroliter (p1)

értendő?

Válasz: Igen.
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7.2.

„Jól értjük, hogy a 4 dó kliens gép mindegyikéhez, külön-külön 1-1db színes lézernyomtatót kérnek? Elfogadnak

költségtakarékasabb megoldást, hálózotbo kötött nyomtatóval? Ebben az esetben hány nyomtatóra van

szükség?”

Válasz: Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában a 1.2. pontban a színes nyomtatókra

vonatkozó előírásoknak megfelelően kéri az ajánlat benyújtását.

8. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.15. pont:

A műszaki leírás 21. oldalán lévő 5.1.15. pontban szereplő valós idejű PCR készülék, kapUláris rendszerű

készüléknél a „50°C-ról 95 T-ra 2ÜuL-t <-8 másodperc alatt melegítsen fel, 40°C-ról 95°C-ra 2OuL-t <-IS

másodperc alatt melegítsen fel, 95°C-rá! 50°C-ra 2OuL-t <-8 másodperc alatt hűtsön,” mondatban ul alatt

mikroliter (p1) értendő?

Válasz: Igen.

9. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.16. pont:

9.1.

A műszaki leírás 21. oldalán lévő 5.1.16. pontban szereplő valós idejű PCI? készülék, plate rendszerű készüléknél

a „minta térfogata 5uL” mandatban ul alatt mikroliter (p1) értendő?

Válasz: Igen.

9.2.

A valós idejű PCR készülék specifikáciájában ellentmondást találtunk: a 0,2ml-es mélyedéssel ellátott, strip vagy

96 lyukó plate nem használható a kiírásban szereplő specifikáciájú készüléken, mivel a nem standard plate

méretü Peltier elemmel rendelkező, 12 kg súlyú készülék, ami az Sül mintatézfogat kezelésére alkalmas csak un.

piko platet tud fogadni, a 0,2 ml—es standardstripeket vagy plateket nem.

Elfogadják-e a 0,2 mI stripeket és 0,2ml-es 96-os platet tényleg befogadó, szabvány méretű blokkal rendelkező,

és emiatt nehezebb készülékre űz ajánlatot?

Elfogadják-e ezzel együtt a 25-99C közötti, a szabvány méretű Peltier blokkal rendelkező készülékekre jellemző

fütési hőmérséklet tartományú készülékre az ajánlatot?

Elfogadják-e ezzel együtt, hogy a minimális futtatható mintatérfogat a 0,2ml-s standard stripeknek, ploteknek

megfelően 10 ullegyen?

Válasz: Ajánlatkérő ellentmondást észlelt a műszaki leírásában az S.1.16 pontban a PCR készülék műszaki

paramétereinél a készülék specifikációjában (a műszaki leírás 21. oldala). Az „alkalmas 96 minta (0,2 mlstrip

vagy 96 Iyukú plate-en) kezelésére” elvárásból — a Kin. 45. 5 (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel — a

„(0,2 mlstrip vagy 96 lyukú plate-en)” szövegrész törlésre kerül, az semmis. A dokumentáció semmisnek

nyilvánított eleme, elöirása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.

Az 5.1.16. pontban a PRC készülék specifikációjának első francia bekezdésében szereplő előírás helyesen a

kővetkező: „alkalmas 96 minta kezelésére”

9.3.

A specifikációban a gerjesztési és emissziás tartományt adták meg, ez nem megfelelő specifikáciá a készülék

használhatásága és kiválasztása szempontjából. Az egyes csatornák konkrét gerjesztési/emissziás

hullámhosszát, vagy legalább a mérni kívánt festék megnevezését lenne szükséges megadni. Kérjük adják meg

ezeket az adatokat a hullámhossz tartomány helyett.
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Válasz: A következő festékek (vagy azzal egyenértékű) mérésére legyen alkalmas: SYBRGREEN, ROX, FAM,

HEX, CY3, CYS

10. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.18. pont:

A műszaki leírás 22. oldalán lévő 5.1.18. pontban szereplő H202 alapú légtérfertötlenítő készüléknél a „8-12

um átmérőjű cseppméret előállítása” mondatban um alatt mikrométer (um) értendő?

Válasz: Igen.

11. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.19. pont:

11.1.

A műszaki leírás 23. aldalán lévő 5.1.19. pontban szereplő Asztali ultracentrifuga készüléknél a „55 dBa alatti

zajszint” mandatban dBa alatt decibel (áR) értendő?

Válasz: Igen.

11.2.

Mit jelent a ‘2.0 mI és/vagy 15,0 ml-s rotorral” követelmény? Megfelelő, ha az ajánlat p1 csak a 2 mL-s ratart

tartalmazza?

Válasz: Igen, elfogadható.

11.3.

Szögratar megfelelő?

Válasz: Igen.

12. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.24. pont:

Jól értjük, hogy a rozsdamentes acélbaritás a belső térre vonatkozik?

Válasz: Igen.

13. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.30. pont:

13.1.

Kérjük vizsgálják meg, hagy a megadott 18.000 rpm maximális sebesség nem elirás-e, mert a másik megadott

paraméter (kapacitás) alapján felmerült az inkompotibilitás.

Válasz: A jelzett fordulatszámot elegendő, hacsak az egyik rotor tudja.

13.2.

Elfagadnak-e ajánlatot olyan centrifugára, aminek a maximális sebessége 15.000 rpm? Vagy ha szükséges a

18.000 rpm, elfogadnak-e ajánlatot kisebb kapacitású p1. 4xlOOml centrifugára?

Válasz: Elfogadható minden olyan alternatív megoldás, amelynél a 2ml űrtartalmú csövek befogadására

alkalmas rotorral legalább 14000g, a 250ml űrtartalmú csövek befogadására alkalmas rotorral legalább

4000g teljesítmény elérése biztosított.

14. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.42. pont:

Fagyasztáláda is megajánlhatá, vagy álló hűtőre vonatkozik a specifikáció?



Válasz: Igen, mindkét kivitelű eszköz elfogadott, amennyiben a specifikációnak egyebekben megfelel.

15. Kérdés: Műszaki leírás 5.1.45. pont:

A specifikáciában megadták a szükséges 4 db standardfuter hullámhossz adatait. Kérjük magyarázzák meg, mit

jelent a “filterek száma maximum 8” követelmény?

Jól értjük, hagy követelmény a 4 db standard filter, de lehet még mellette max. 4 másik, nem kötelező jelleggel?

Ha viszont ez további 4 beépített filter kötelező meglétét jelenti, kérjük, specifikálják azokat a hullámhossz

értékek megadásával.

Válasz: A követelmény a 4 filter (Lásd: a specifikáció 3. francia bekezdését), a további, maximum 4 filter

kezelési lehetőség nem elvárás.

16. Kérdés: Műszaki leírás 5.2.2. pont:

16.1.

A műszaki leírás 33. oldalán lévő 5.2.2. pontban szereplő Egyszeres quadrupol

gázkromatográf/tömegspektrométer rendszernél a „Kalonnatér legalább 2db min. 100 m bosszú és 530 um

belső átmérőjű kapilláris kolonna befagodására alkalmas” mandatban um alatt mikrométer (Mm) értendő?

Válasz: Igen.

16.2.

A müszaki leírás 34. oldalán lévő 5.2.2. pontban szereplő Egyszeres quadrupol

gázkromatográf/tömegspektrométer rendszernél a „Emissziás áram legyen legalább 0-315 vA” mondatban ciA

alatt mikroamper (MA) értendő?

Válasz: Igen.

16.3.

A Műszaki leírás 5.2.2. Egyszeres quadrupol gázkramatográf / tömegspektrométer (p1. Agilent 59778) fejezet

34. oldalon találhatá:

„Injektor:

Split/splitless inlet legyen min. 350 ‘C-ig fűthetó és min. 7500:1 split arányig szabályazhatá.

Rendelkezzen az alábbi injektálási lehetőségekkel: normál split, pulsed split, normol splitless, pulsed splitless, és
solvent vent.” szövegrészhez kopcsaládáan:

Kérjük Ajánlatkéröt, fejtse ki szakmai álláspontját a fent említett injektálási mádokkol kapcsolatosan, illetve

elegendőnek tartja-e a min. 350 ‘C-ig fűthető, és min. 7500:1 split arányig szobályazhatá split/splitless injektor

megajánlását, vagy egy olyan, többfunkciós injektor megajánlását tartja feltétlenül szükségesnek, mely eleget

tesz afent említett injektálási mádoknak.

Válasz: Ajánlatkérő többfunkciós injektor megajánlását kéri, amely eleget tesz a műszaki leírás hivatkozott

követelményeinek.

17. Kérdés: Műszaki leírás 5.2.34. pont:

Kérjük ellenörizzék, hogy az elfa tápegység kővetelményeként megjelölt 3000mA nem elirás-e. Nem lehetséges,

hogy 300mA értéket szerettek volna megadni?

Válasz: Nem elirás. A leadható áramerősség tartomány maximuma 3000 mA.
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18. Kérdés: Műszaki leírás 5.2.35. pont:

Kérjük ellenőrizzék, hogy a 7ilterek minimum: 6” nem e/írás-e, kérjük pontosan speesfikálják a szükséges

fi/tereket színnel és/vagy hullámhossz értékkel.

Válasz: Előírás a 6 férőhelyes emissziós filter elhelyezésének lehetősége, és minimum 3 filter legyen gyárilag

a gépbe helyezve, SSOnm, S8Onm, és GOOnm-en.

19. Kérdés: műszaki leírás 5.1.23. pont:

A műszaki leírás 24. oldalán lévő 5.1.23. pontban szereplő biokémiai oxigénigény mérőrendszerhez

kapcsoládáan az alábbi kérdések merültek fel:
I. Hány mérőhelyet szeretnének? Kérjük, adják meg a mérőfejek darobszámát (6 vagy 12).
2. Minden mérőhely keverve legyen egyidejűleg? (6-os vagy 12-es keverőegységek)
3. A rendszert a gyár komponensenként, Igy természetesen kalibráció nélkül, szállítja. A helyszíni

üzembehelyezést követően történik meg o kész rendszer gyári tesztjének lefuttatása, a gyár által
kiképzett igazolással rendelkező szerviz munkatárs által, o gyári tesztelőirások szerint. Kérjük,
erősítsék meg, hogy ezt elfogadják “gyári kolibrádánok”.

4. Kérjük pontosítsák mit értenek “mintatortá edények” alatt ez o menetes nyokó barna edényeket
jelenti?

5. Kérjük pontosítsák hány és milyen térfogatút értenek mérőlombikok alatt o készülékhez tortozá
következő lombikválosztékbál: 22,7ml, 43,5ml, 97ml, 250ml, 365ml, 164ml, 432ml

Válasz: L 12 db-ot;

2. Igen;

3. Elfogadja ajánlatkérő;

4. Igen, menetes nyakú barna edény;

5. 12x164ml és 12x432m1.

20. Kérdés: műszaki leírás 5.2.30. pont:

A műszaki leírás 41. oldalán lévő 5.2.30 pontban szereplő vákuumpumpo esetében elfogadnok-e teflon

pumpofejjel rendelkező mogasobb minőségű készüléket is?

Válasz: Igen.

Kérjük, hogy ajánlataikat a Jelen kiegészítő tájékoztatásban foglaltak figyelembevételével szíveskedjenek

összeállítani.

Budapest, 2015. április 23.
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