1. számú kiegészítő tájékoztatás
az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.),
mint ajánlatkérő által megindított „1 (egy) darab új, félvezető technológiai diffúziós/oxidációs

kályha beszerzése és üzembe helyezése az MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Mikrotechnológiai Laboratóriuma részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett
ajánlattevői kérdésekre:
Kérdések-válaszok:
1. kérdés:
„Tekintettel arra, hogy
- a fenti közbeszerzési eljárásban részvételi szándékunkat kinyilvánítottuk,
- az MTA honlapján nyilvánosságra hozott adásvételi szerződés 5.4. pontját megvizsgáltuk,

szeretnénk tudomásukra hozni, hogy a cégcsoportunk vállalti politikája alapján a szerződés-tervezet ezen pontját
nincs módunkban elfogadni. Ezért kérjük Önöket, hogy az alábbi, alternatív fizetési feltételrendszert megfontolni,
és a szerződésben alternatívaként figyelembe venni szíveskedjenek (javaslatunkat a szerződés 5.4. pontjának
kiegészítéseként, új 6-12 bekezdésként fogalmazzuk meg):
’Eltérően az (1) – (4) bekezdésekben megfogalmazottaktól Eladó választása szerint jogosult 3 (három) darab
számla – 2 (két) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla – benyújtására az alábbiak szerint:
Az első részszámla összege a szerződéses érték (nettó vételár) 50%-a, amely a közbeszerzési szerződés aláírását
követő 30 (harminc) napon belül állítható ki. Eladó a beérkezett 50% ellenében az ING Bank által kibocsátott
standard bankgaranciát bocsát Vevő rendelkezésére, amely a Szerződés tárgyát képező Áru leszállításának
időpontjáig marad érvényben.
A második részszámla összege a szerződéses érték (nettó vételár) 40%-a, amely a Szerződés tárgyát képező Áru
Eladó gyártelepi ellenőrzése után állítható ki. Eladó a beérkezett 40% ellenében egy további, az ING Bank által
kibocsátott standard bankgaranciát bocsát Vevő rendelkezésére, amely a Szerződés tárgyát képező Áru
leszállításának időpontjáig marad érvényben.
A végszámla összege a szerződéses érték (nettó vételár) 10%-a, amely a szerződésszerű teljesítés (4.9. pont)
követően kiállított Teljesítésigazolás kézhezvételét követő 15 (tizenöt) naptári napon belül állítható ki.
Amennyiben a Szerződés tárgyát képező Áru tényleges leszállításának időpontja későbbi, mint a kibocsátott
bankgaranciákon szereplő tervezett leszállítási határidő, úgy Eladó gondoskodik a bankgaranciák
meghosszabbításáról.
Vevő a Szerződés tárgyát képező Áru leszállításának tényleges időpontját Eladónak, illetve Eladó kérésére a
bankgaranciákat kibocsátó bank részére visszaigazolja annak érdekében, hogy a bankgaranciák lezárásra
kerülhessenek.’
Kérjük, hogy ezen fizetési feltételrendszer elfogadásával tegyék lehetővé cégünk részvételét a közbeszerzési
folyamatban.”
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Válasz:
Ajánlatkérő a javaslatot megvizsgálta, melyre tekintettel a szerződéstervezet 5.4. pontjának 3.
bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„A 2. részszámla összege nem haladhatja meg a szerződéses érték (nettó vételár) 30%-át, és a Szerződés tárgyát
képező Áru Eladó gyártelepi ellenőrzése után állítható ki. A gyártelepi ellenőrzés tervezett időpontjáról Eladó
Vevőt legalább 3 (három) héttel korábban írásban értesíti, a gyártelepi ellenőrzésen Vevő – képviselője útján –
jogosult részt venni.”
Fentiekre tekintettel ajánlatkérő a szerződéstervezet 5.6. pontjának 2. bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
„Eladó a 2. részszámlához köteles mellékelni a gyártelepi ellenőrzésről készült jegyzőkönyv 1 (egy) eredeti
példányát.”
Fentiekre tekintettel a szerződéstervezet 4.3. pont 3. bekezdés utolsó mondatának második
tagmondata törlésre kerül.
A fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződéstervezetet jelen kiegészítő
tájékoztatással egyidejűleg megküldjük, továbbá a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szerződéstervezet a közbeszerzési dokumentumokkal azonos helyen, a
http://www.energia.mta.hu/hu/content/diffuzios2 linken érhető el.
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