
 

 

 

 

 

 

 

 

Iktatószám: MKE/848-3/2021      

 Ügyintéző:  Kakas-Nagy Zsófia 

 Telefonszám:  +36 (70) 338 1329 

 Ügyszám:  MKE/848/2021 

 Tárgy:   Kiegészítő tájékoztatás és 

     módosított árajánlatkérés 

 Mellékletek: 1.sz. Módosított ajánlati adatap 

     2.sz. Módosított műszaki leírás 

  

 

Tisztelt Címzett! 

 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem MKE/848/2021 számú 

„Szeptemberi tanévkezdéshez anyagbeszerzés” tárgyú beszerzési eljárása keretében 

ajánlattevői kérdések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő az alábbi válaszokat adja: 

 

1. kérdés:  

„… Offset papír// 80 gr, matt fehér - nincs megjelölve a pontos méret„ 

 

1. válasz:  

Az MKE/848/2021 számú beszerzési eljárás keretében 2021. augusztus 18. napján megküldött 

MKE/848-1/2021 iktatószámú árajánlatkérés 1. számú mellékletét képező Ajánlati adatlap és 

a 2. számú mellékletét képező Műszaki leírás módosításra került. A Módosított ajánlati 

adatlapot jelen módosított árajánlatkérés 1. számú melléklete, a Módosított műszaki leírást 

jelen módosított árajánlatkérés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

2. kérdés:  

„Mi a különbség a szilíciumbronz/művész bronz - illetve a bronz öntéshez tétel között?„ 

 

2. válasz:  

Az MKE/848/2021 számú beszerzési eljárás keretében 2021. augusztus 18. napján megküldött 

MKE/848-1/2021 iktatószámú árajánlatkérés 1. számú mellékletét képező Ajánlati adatlap és 

a 2. számú mellékletét képező Műszaki leírás módosításra került. A Módosított ajánlati 

adatlapot jelen módosított árajánlatkérés 1. számú melléklete, a Módosított műszaki leírást 

jelen módosított árajánlatkérés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

3. kérdés:  

„A keményfa seprűnyél vége csavaros legyen, vagy szöggel beütős?„ 

 

3. válasz:  

Az MKE/848/2021 számú beszerzési eljárás keretében 2021. augusztus 18. napján megküldött 

MKE/848-1/2021 iktatószámú árajánlatkérés 1. számú mellékletét képező Ajánlati adatlap és 

a 2. számú mellékletét képező Műszaki leírás módosításra került. A Módosított ajánlati 

adatlapot jelen módosított árajánlatkérés 1. számú melléklete, a Módosított műszaki leírást 

jelen módosított árajánlatkérés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

4. kérdés:  

„A nagy keménysörtéjű műanyag körömkefe kb hány cm-es?„ 
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4. válasz:  

Az MKE/848/2021 számú beszerzési eljárás keretében 2021. augusztus 18. napján megküldött 

MKE/848-1/2021 iktatószámú árajánlatkérés 1. számú mellékletét képező Ajánlati adatlap és 

a 2. számú mellékletét képező Műszaki leírás módosításra került. A Módosított ajánlati 

adatlapot jelen módosított árajánlatkérés 1. számú melléklete, a Módosított műszaki leírást 

jelen módosított árajánlatkérés 2. számú melléklete tartalmazza. 

 

Tájékoztatom, hogy az MKE/848-1/2021 iktatószámú árajánlatkérés további feltételei 

változatlan formában érvényben maradnak. 

 

Kérem, hogy az ajánlattétel során a módosított dokumentumokra szíveskedjen figyelemmel 

lenni. 

 

Kérem, hogy árajánlatát legkésőbb 2021. augusztus 31. napján 14:00 óráig szíveskedjék  

e-mailben, kizárólag a beszerzes@mke.hu címre eljuttatni. Kérem, hogy árajánlatában az 

árajánlatkérés azonosítójára szíveskedjen hivatkozni. 

 

Budapest, 2021. augusztus 27. 

 

                       Üdvözlettel:  

              

               Harmat Zita 

ügyvivő-szakértő 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erről értesülnek: 

1. a címzett  

2. irattár 

mailto:beszerzes@mke.hu

