
 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: MKE/1473-6/2021      

 Ügyintéző:  Harmat Zita 

 Telefonszám:  +36 (30) 158 6332 

 Ügyszám:  MKE/1473/2021 

 Tárgy:   Kiegészítő tájékoztatás és 

     módosított árajánlatkérés 

 Mellékletek: 1.sz. Módosított ajánlati adatlap 

     2.sz. Módosított műszaki leírás 

  

 

Tisztelt Címzett! 

 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem MKE/1473/2021 számú „EU4Art 

programjaihoz történő anyagbeszerzés a Szobrász Tanszék részére” tárgyú beszerzési 

eljárása keretében ajánlattevői kérdések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat 

adja: 

 

1. kérdés:  

„ 

6. 

Üvegszál (1 mm) 

Qadraxiális szövet vizes 

bázisú akril gyantákhoz.  

jesmonite-

hoz 
6 szál 

7. 

Sűrítő 

Jesmonite AC100/200/300 

thixotrope(tixotropizáló). 1 

Polyurethane resin. CAS Reg 

No.: Not hazardous , Weight 

(%): 19-21. 2 Water CAS Reg 

No.: 7732-18-5, Weight (%): 

79-81. 

jesmonite-

hoz 
1 100 ml/doboz 

 

Köszönettel vettük megkeresését. 

A következő tételekben kérem módosítsák a kiírást. 

6. tételben szereplő Quadriaxiális szövetet méterben formalmazzuk 1,25 m a szélessége (nem 

üvegszál), 1 tekercs 25 m2 

7. Sűrítő Jesmonite AC100/200/300 tixotrope (tixotrópozáló) – nem Polyurethane resin” 

 

1. válasz:  

Az MKE/1473/2021 számú beszerzési eljárás keretében 2021. november 25. napján 

megküldött MKE/1473-1/2021 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. 
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2. kérdés:  

„ 

9. 

Üvegszál 
rövidre vágott 

Méret: 5-6 mm 

közötti 

hosszúságúra 

vágott 

  1 szál 

 
Ebben a tételben is javítsák ki a mennyiséget, 0,1 kg, 0,5 kg 1 kg a lehetséges kiszerelés.” 

 

2. válasz:  

Az MKE/1473/2021 számú beszerzési eljárás keretében 2021. november 25. napján 

megküldött MKE/1473-1/2021 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. 

 

Tájékoztatom, hogy az MKE/1473-1/2021 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 9. 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 2. 

 

                       Üdvözlettel:  

              

               Harmat Zita 

ügyvivő-szakértő 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erről értesülnek: 

1. a címzett  

2. irattár 

mailto:beszerzes@mke.hu

