Iktatószám: MKE/1345-4/2021
Ügyintéző:
Telefonszám:
Ügyszám:
Tárgy:
Mellékletek:

Harmat Zita
+36 (30) 158 6332
MKE/1345/2021
Kiegészítő tájékoztatás és
módosított árajánlatkérés
1.sz. Módosított ajánlati adatlap
2.sz. Módosított műszaki leírás

Tisztelt Címzett!
Tájékoztatom, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem MKE/1345/2021 számú
„Fényforrások és villanyszerelési anyagok beszerzése” tárgyú beszerzési eljárása keretében
ajánlattevői kérdések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja:
1. kérdés:
„…
Sorszám Termék megnevezése

Mennyiség

Mennyiségi
egység

Kérdések

Fényforrások
1.

Ipari reflektor izzó
R63 E27 60W
(Halogén 42W)

1 500

db

2.

Izzó R63 E27 40W

200

db

4.

Normál izzó 25W
E27

50

db

11.

R7S 300W 118mm

100

db

12.

R7S 150W 74,9mm
(rövid halogén)

20

db

13.

R7S 300W 74,9mm
(rövid halogén)

20

db

16.

FD-D 26W

20

db

21.

GU10 50W (Halogén
40W)

20

db

28.

12V 75W tűlábas
halogén

5

db

Halogén, illetve hagyományos izzók
gyártása megszűnt led-es helyettesítő
termék elfogadható-e az alábbi
paraméterekkel E27 8W 640lm 3000K
Halogén, illetve hagyományos izzók
gyártása megszűnt led-es helyettesítő
termékek elfogadható-e az alábbi
paraméterekkel E27 2,7W 210lm
2700K
Hagyományos izzók gyártása megszűnt
led-es helyettesítő termékek
elfogadható-e az alábbi
paraméterekkel 5W,4000K,E27,450lm
R7S 300W 118mm helyett 230W ECO
118mm elérhető
R7S 150W 78mm helyett 120W ECO
78mm elérhető
R7S 300W 78mm halogén izzó esetében
az elérhető maximális teljesítmény
150W(120W ECO)
2 pin,vagy 4 pin kivitelt kérnek
GU10 foglalatú halogén izzók gyártása
megszűnt led-es helyettesítő termék
elfogadható-e az alábbi
paraméterekkel 7W,500lm,3000K
12V,GU5.3 foglalatú izzó esetében az
elérhető maximális teljesítmény 50W

26.

27.

28.

29.

30.

Villanyszerelési anyagok
Fénycső előtét
elektronikus 2x36W
3
(16 cm)
Fénycső előtét
elektronikus 2x36W
3
(30 cm)
Fénycső előtét
elektronikus 2x36W
3
(36 cm)
Fénycső előtét
elektronikus 2x58W
10
(30 cm)
Fénycső előtét
elektronikus 2x58W
10
(36 cm)

db

Milyen típusú fényforrásokhoz
használják ?

db

Milyen típusú fényforrásokhoz
használják ?

db

Milyen típusú fényforrásokhoz
használják ?

db

Milyen típusú fényforrásokhoz
használják ?

db

Milyen típusú fényforrásokhoz
használják ?
„

1. válasz:
A „Fényforrások” vonatkozásában
 az 1., illetve 2. sorszámú termékek tekintetében a meghatározott paraméterekkel
rendelkező helyettesítő termékek nem fogadhatóak el.
 a 4., 11., 12., 13, illetve 21. sorszámú termékek tekintetében a 2021. november 29.
napján megküldött MKE/1345-1/2021 iktatószámú árajánlatkérés 1. számú mellékletét
képező Ajánlati adatlap és a 2. számú mellékletét képező Műszaki leírás módosításra
került. A Módosított ajánlati adatlapot jelen kiegészítő tájékoztatás és módosított
árajánlatkérés 1. számú melléklete, a Módosított műszaki leírást jelen kiegészítő
tájékoztatás és módosított árajánlatkérés 2. számú melléklete tartalmazza.
 a 16. sorszámú termék tekintetében Ajánlatkérő 2 pin kivitelt kér.
 a 28. sorszámú termék tekintetében Ajánlatkérő az MKE/1345-1/2021 iktatószámú
árajánlatkérés 2. számú mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározott termék
megajánlását várja el.
A „Villanyszerelési anyagok” fénycső armatúrákhoz szükségesek.
2. kérdés:
„…
2. számú melléklet
Műszaki leírás
Sorszám Termék megnevezése Mennyiség

1.

2.

Mennyiségi
egység

Fényforrások
Ipari reflektor izzó
R63 E27 60W
1 500
(Halogén 42W)
Izzó R63 E27 40W

db

200

db
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780lm fényerővel 3000K LED
fényforrásra kiváltható?
(Beszállítóinknál már nem elérhető)
780lm fényerővel 3000K LED
fényforrásra kiváltható?
(Beszállítóinknál már nem elérhető)

806lm fényerővel 3000K LED fényforrással kiváltható?
(beszállítónknál már csak a készlet erejéig érhető el)
700lm fényerővel 3000K LED fényforrással kiváltható?
4. Normál izzó 25W E27
50 db
(beszállítónknál már csak a készlet erejéig érhető el)
E40-E27 átalakítóval 7700lm fényerővel 4000K
8. HMLI 250W E27
100 db fényforrással kiváltható? (beszállítóinknál már nem
elérhető)
7700lm fényerővel 4000K fényforrással kiváltható?
9. HMLI 250W E40
30 db
(beszállítóinknál már nem elérhető)
11. R7S 300W 118mm
100 db 230W Halogén fényforrás megfelel helyette?
R7S 150W 74,9mm (rövid
74,9mm hosszban maximum 120W érhető el
12.
20 db
halogén)
beszállítónknál. Kiváltható?
R7S 300W 74,9mm (rövid
74,9mm hosszban maximum 120W érhető el
13.
20 db
halogén)
beszállítónknál. Kiváltható?
F102D/835/4p 10W
16W-os a legtkisebb amit be tudunk szerezni.
24.
5 db
(perec)
Kiváltható?
F102D/835/4p 20W
16W vagy 28W-os beszerezhető beszállítóinknál.
25.
5 db
(perec)
Kiváltható?
27. 12V 50W tűlábas halogén 5 db Foglalat típusa (G4 / GY6,35 / MR16)?
3.

Normál izzó 60W E27
(Halogén 42W)

28. 12V 75W tűlábas halogén
31. Gyertyaizzó 40W E14

500 db

5 db Foglalat típusa (G4 / GY6,35 / MR16)?
470lm fényerővel 3000K LED fényforrással kiváltható?
50 db
(beszállítónknál már csak a készlet erejéig érhető el)

Villanyszerelési anyagok
Fémhalogén gyújtó MZN
21.
20
150 S-C
Fénycső előtét
26. elektronikus 2x36W (16
3
cm)
Fénycső előtét
27. elektronikus 2x36W (30
3
cm)
Fénycső előtét
29. elektronikus 2x58W (30
10
cm)

db

Gyújtót nem, csak komplett elektronikus előtétet tudunk
beszerezni. Kiváltható?

db Fénycsőelőtétet már csak 1 méretben tudunk. (36cm-es)
kiváltható?
db Fénycsőelőtétet már csak 1 méretben tudunk. (36cm-es)
kiváltható?
db Fénycsőelőtétet már csak 1 méretben tudunk. (36cm-es)
kiváltható?
„

2. válasz:
A „Fényforrások” vonatkozásában
 az 1., 2., 3., 4., 9, 11., 12., 13., 25., illetve a 31. sorszámú termékek tekintetében a
2021. november 29. napján megküldött MKE/1345-1/2021 iktatószámú árajánlatkérés
1. számú mellékletét képező Ajánlati adatlap és a 2. számú mellékletét képező
Műszaki leírás módosításra került. A Módosított ajánlati adatlapot jelen kiegészítő
tájékoztatás és módosított árajánlatkérés 1. számú melléklete, a Módosított műszaki
leírást jelen kiegészítő tájékoztatás és módosított árajánlatkérés 2. számú melléklete
tartalmazza.
 a 8., 24. sorszámú termékek tekintetében a meghatározott paraméterekkel rendelkező
helyettesítő termékek nem fogadhatóak el.
 a 27., illetve 28. sorszámú termékek tekintetében a foglalat típusa: GY6,35.
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A „Villanyszerelési anyagok” tekintetében Ajánlatkérő az MKE/1345-1/2021 iktatószámú
árajánlatkérés 2. számú mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározott termék
megajánlását várja el.
Tájékoztatom, hogy az MKE/1345-1/2021 iktatószámú árajánlatkérés további feltételei
változatlan formában érvényben maradnak.
Kérem, hogy az ajánlattétel során a módosított dokumentumokra szíveskedjen figyelemmel
lenni.
Kérem, hogy árajánlatát legkésőbb 2021. december 10. napján 14:00 óráig szíveskedjék
e-mailben, kizárólag a beszerzes@mke.hu címre eljuttatni. Kérem, hogy árajánlatában az
árajánlatkérés azonosítójára szíveskedjen hivatkozni.
Budapest, 2021. december 7.
Üdvözlettel:
Harmat Zita
ügyvivő-szakértő

Erről értesülnek:
1. a címzett
2. irattár
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