--- az 1. pontját módosította a 2/2013. számú dékáni körlevél ---

1/2012. számú dékáni körlevél
A vegyszerbeszerzés rendjéről az ELTE TTK-n
Tisztelt Kollégák!
A hatályos közbeszerzési törvény alapján lefolytatott eljárás eredményeképpen már
szeptemberben megnyílt számos, gyakran megrendelésre kerülő vegyszer és laboreszköz
vásárlásának lehetősége a nyertes cégektől.
Az 5 nyertes cég és a tőlük közbeszerzésben vásárolható termékek listája a
http://www.elte.hu/kozbeszerzes/hatalyos
központi weboldalon tekinthető meg.
A sikeres eljárásokról a http://www.elte.hu/file/fk_2012_31.pdf linken is olvasható
31/2012. sz. főigazgatói körlevél adott tájékoztatást, és két újabb, frissen engedélyezett szerződés
fog még hamarosan felkerülni a weboldalra. Az árlisták a nyertes cégek kérésére jelszóval
védettek, jelszót igényelni Schindler Károlynénál, a GMO munkatársánál lehet (sagi@elte.hu,
6047-es mellék).
A jelszó az ELTE polgárai számára publikus, külsősöknek ne adjuk tovább, nyilvános honlapra
ne kerüljön fel.
Az idén kiírt vegyszer- és laboreszköz tender elve az volt, hogy az előre látható (elsősorban
oktatási célú) termékek szerepeljenek benne, hiszen az eseti, előre nem látható beszerzések közül
a jelenlegi törvény szerint azok számítandók egybe, amelyek beszerzésének igénye egyszerre
merül föl.
Ennek megfelelően a fenti beszerzések rendjét - a közbeszerzések bonyolítását végző
munkatársakkal egyeztetve - az alábbiakban szabályozom.
1. Minden beszerzés előtt ellenőrizendő, hogy a kívánt termék szerepel-e valamelyik nyertes cég
listáján. Ha szerepel, a kérdéses terméket attól a cégtől kell megvásárolni, a honlapról letölthető
megrendelőlap ("eseti szerződés") segítségével. (A későbbiekben, ezt egyszerűsítendő, egy
elektronikus megrendelő-felület megnyitását tervezzük.)
2. Ha a megrendelni kívánt termék egyáltalán nem szerepel egyik nyertes cég listáján sem, akkor
a jelen körlevélhez mellékelt nyilatkozatot (1. számú melléklet) kell kitölteni, igazolandó, hogy
ezen rendelés és az ezzel egyszerre felmerülő igények nem közelítik meg a jelenleg 8 MFt-os
nemzeti értékhatárt. Ezután a kívánt vegyszer vagy laboreszköz bárhonnan megvásárolható. A
nyilatkozatot csatolni kell az utalványrendelethez.
3. Ha előreláthatóan nettó 8 MFt-ot megközelítő értékben van szükségünk közbeszerzésben nem
szereplő vegyszer- vagy laboreszköz vásárlására, akkor közbeszerzési eljárás kiírását kell

kezdeményezni a Kar Gazdasági és Műszaki Osztályának vezetőjén keresztül, aki az ELTE GMF
Közbeszerzési Osztályának segítségét fogja kérni.
4. Ha olyan terméket kell vásárolnunk, ami szerepel ugyan az érvényes közbeszerzésben, de az
ott forgalmazott termék műszaki, tudományos, szakmai paraméterei nem felelnek meg a tervezett
felhasználásnak, a megrendeléshez előzetes dékáni engedélyre van szükség. Ennek
formanyomtatványa a jelen körlevél 2. sz. melléklete.
Az engedély papíron és e-mailen egyaránt megkérhető, email esetén a dekan@ttk.elte.hu címen.
Budapest, 2012. október 24.
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