Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2.
Tisztelt Ajánlattevők!
Az ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft, mint Ajánlatkérő által
indított „Elektronikus lézerdiagnosztikai eszközök beszerzése a GINOP-2.3.6-15-201500001 - GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis
(P4) keretében négy részben” tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési
eljárásban az ajánlattevőtől beérkezett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást adjuk:
1) Ajánlati felhívás - III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
a) Kérjük visszajelzésüket, hogy jól értelmezzük-e, hogy „az ajánlati felhívás feladásának
napját megelőző három lezárt üzleti év” alatt, tekintettel a feladás napjára, mely megelőzi a
számviteli év zárónapját, azaz május 31-ét, a 2012., 2013., illetve 2014. éveket értik.
Válasz: Igen, jól értelmezi.
b) A felhívás szerint: „A P.1. és P.2. pontban foglalt követelménynek vonatkozásában:...
— több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) elegendő a
legmagasabb árbevételi követelménynek megfelelni.
Kérjük visszajelzésüket, hogy jól értelmezzük-e, hogy amennyiben Ajánlattevő mind a négy
részben szeretne indulni, elegendő a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó
nélkül számolt árbevétel tekintetében 105 000 000 HUF-ot igazolni (fotódióda és/vagy
kamera gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; és/
vagy ultragyors oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy teljesítménymérők
és/vagy energiamérők gyártása és/vagy értékesítése tárgyban.
Válasz: Igen, jól értelmezi.
2) Ajánlati felhívás - III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
a) A felhívás szerint: M1 pont vonatkozásában:...
Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő az ajánlattétellel érintett legmagasabb
referenciakövetelmény mértékének való megfelelést igazolni.
Kérjük visszajelzésüket, hogy jól értelmezzük-e, hogy amennyiben Ajánlattevő mind a négy
részben szeretne indulni, elegendő a közbeszerzés tárgyában teljesített referencia tekintetében
nettó értékben 105 000 000 HUF-ot igazolni (fotódióda és/vagy kamera gyártása és/vagy
értékesítése; és/ vagy oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy ultragyors
oszcilloszkóp gyártása és/vagy értékesítése; és/ vagy teljesítménymérők és/vagy
energiamérők gyártása és/vagy értékesítése tárgyban.
Válasz: Igen, jól értelmezi.

3) Ajánlati dokumentáció - iratminták
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a) Kérjük, hogy szíveskedjenek megerősíteni, hogy az egységes európai közbeszerzési
dokumentum „C”-szakaszát több részre történő ajánlattétel és azonos (igen vagy nem) válasz
esetén elegendő egy példányban, valamennyi megpályázott részt feltüntetve benyújtani.
Válasz: Igen, jól értelmezi.
b) Kérjük, hogy szíveskedjenek visszajelezni, hogy az egységes európai közbeszerzési
dokumentum azon szakaszait, melyek kitöltését Ajánlatkérő a felhívásban, illetve a
dokumentációban nem írta elő, kihúzással jelölve szükséges-e benyújtani, vagy ezen
szakaszok törlendők.
Válasz: Nem törölhető az egységes európai közbeszerzési dokumentumból semmi sem,
elegendő egyértelmű módon történő kihúzással jelölni a nem releváns részeket. A teljes
dokumentumot az ajánlat részeként – törlés nélkül – ajánlattevőknek az ajánlat
részeként be kell nyújtaniuk.
4) Műszaki paraméterek
a) 1. rész, 3. tétel: A kiírásban >0,8 mm aktív felület szerepel (az egyenlőség nem
megengedett). Kérjük, adják meg, hogy elfogadható-e a pontosan 0.8 mm2 aktív felület is.
Válasz: Elfogadható az egyenlőség is. Hasonlóan az 1. rk. 1. és 2. tételéhez.
b) 1. rész, 6. tétel: Kérjük, erősítsék meg, hogy a megadott MIR fotodiódából a 230 VAC
verziót szeretnék (példatermék kódja: PDA20H-EC), nem pedig a táblázatban szereplő 120
VAC verziót (példatermék kódja: PDA20H).
Válasz: 230VAC verziót kell megajánlani.
c) 1. rész, 7. tétel és 8. tétel: A műszaki leírásban két, különböző digitális interfészekkel
ellátott termék digitális interfész-kiosztása is említésre kerül. Az egyik termék esetében a
digitális interfészek: IEEE1394b, 2x Bilingual Daisy Chain, a másik termék esetében:
IEEE1394b 1x bilingual és 1x GOF csatlakozó (2x optikai szál, LCLC). Kérjük, adják meg,
hogy melyik digitális interfésszel ellátott terméket szükséges megajánlanunk.
Válasz: Az ajánlattevőnek az ajánlatában az IEEE1394b 1x bilingual és 1x GOF
csatlakozóval rendelkező kamerát kell megajánlani.
d) 1. rész, 7. tétel és 8. tétel: A felsorolt példatermékek között található fekete-fehér, illetve
színes CCD kamera is ugyanolyan műszaki paraméterekkel. Kérjük, adják meg, hogy a
fekete-fehér vagy a színes kamerát szükséges megajánlanunk.
Válasz: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a színes kamerát kell megajánlani.
e) 1. rész, 11. tétel: A műszaki leírás és a megadott példatermék kódja némileg ellentmond
egymásnak annyiban, hogy a megadott példatermék (DCC3240N) egy NIR kamera, míg a
műszaki leírásban monokróm kamera szerepel. Az ugyanolyan műszaki paraméterekkel
rendelkező monokróm kamera kódja azonban DCC3240M. Kérjük tisztázni, hogy a kettő
közül mely terméket (illetve azzal megegyező műszaki tulajdonságú) kamerát szükséges
megajánlanunk.
Válasz: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a DCC3240N típusú terméket vagy a műszaki
paraméterek alapján ahhoz hasonlót kell megajánlani.
f) 1. rész, 9. tétel és 12. tétel: A műszaki táblázat „Felfutási idő (15%-ról 100 %-ra)”
oszlopában a 9 és a 12. tételnél nem felfutási idő szerepel. A 9. tételnél a megadott paraméter
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értelmezhető, mint a kamera felbontása. Kérjük, adják meg, hogy a 12. tétel esetében mit
értenek ≤ 12 µm (±10%), mint felfutási idő alatt.
Válasz: A ≤ 12 µm (±10%) alatt a pixelméretet értettük.
g) 1. rész, 12. tétel: Kérjük, adják meg, hogy kizárólag a kamerát kell megajánlanunk, vagy
szükséges valamilyen kiegészítőt (például fókuszáló lencsét) is. Ha igen, kérjük, adják meg a
szükséges kiegészítők műszaki paramétereit is.
Válasz: Az ajánlattevőnek az ajánlatában csak a kamerát kell megajánlani.
h) 4. rész, 12. tétel: Ennél a tételnél nem szerepel sem a műszaki leírásban, sem a
példaterméknél, hogy mekkora hasznos apertúrájú energiamérőt szükséges megajánlanunk.
Kérjük adják meg, hogy 1, 2, 3, 5 vagy 9 mm átmérőjű legyen a hasznos apertúra.
Válasz: A hasznos apertúra megegyezik a 4. rk. 2. tételénél előírtakkal (első teljesítmény
mérő), azaz 9mm.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

Budapest, 2016. 06. 08.
Tisztelettel:

Tímár László
ügyvezető igazgató
Hospital Management Kft.
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