
1. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS KÖZBESZERZÉSI 

DOKUMENTUM MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL  

Az eljárás belső iktatószáma:  DEK-330/2016.  

Az eljárás TED-száma: 2016/S 198-356715 

Megjelenés dátuma: 2016. 10. 13. 

Az eljárás KÉ-száma: KÉ-12384/2016 

Megjelenés dátuma: 2016. 10. 17. 

Módosító hirdetmény TED-száma:  2016/S 209-378843 

Megjelenés dátuma: 2016. 10. 28. 

Eljárás megindításának napja: 2016. 10. 11. 

Eljárás tárgya:  DEK-330_Vállalkozási szerződés lineáris gyorsítók 

teljes körű szerviz tevékenységének (javítás, 

karbantartás) ellátására, alkatrész-biztosítással 

együtt   

Eljárás típusa:  uniós értékhatárt elérő eljárás a Kbt. 81. § (1) 

bekezdés szerinti eljáráshoz, a nyílt eljárás szabályai 

szerint   

Kapják:  érdeklődő gazdasági szereplők 

Készült:  2016. 10. 28. 

 

Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-330_Vállalkozási szerződés 

lineáris gyorsítók teljes körű szerviz tevékenységének (javítás, karbantartás) ellátására, 

alkatrész-biztosítással együtt” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz 

kiegészítő tájékoztatás érkezett.  

 

 

Kiegészítő tájékoztatás 

 

 

K.1.: Az ajánlattételi felhívás III.1.3), „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” pontjában t. 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontokra hivatkozik, 

valamint a III.2.3), „A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos 

információ” pontjában nem határoz meg elvárást. Ugyanakkor a „Tájékoztató ajánlattételhez” 

dokumentum II.7.a) pontjában visszahivatkozik az ajánlattételi felhívás fent említett pontjaira, 

így nem kerül meghatározásra a műszaki, illetve szakmai alkalmasság.  

Csak az iratmintákban található olyan utalás, amely referenciára, illetve szakembert érintő 

követelményekre enged következtetni (16., 17 mellékletek), de ezek a követelmények részletesen 

nem találhatóak meg sem a hirdetményben, sem a dokumentációban.  



DEK-330/2016.  1. sz. kiegészítő tájékoztatás és közbeszerzési dokumentumok módosítása 

  2. / 2 oldal 

Kérjük ezen ellentmondás feloldását! 

 

V.1.: Ajánlatkérő az ellentmondás feloldása érdekében módosította az eljárást megindító felhívás 

III.1.3) pontját. A korrigendum elérhető a felhívás I.3) pontjában feltüntetett internetes címen.  

Ajánlatkérő a „Tájékoztató ajánlattételhez” c. dokumentumot a kiegészítő tájékoztatás kérésnek 

megfelelően javította, mely elérhető a fenti internetes hivatkozáson. 

Ajánlatkérő tájékoztatásul meg kívánja jegyezni, hogy a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai 

alkalmasság pont megtekinthető az 12384/2016 iktatószámon a Közbeszerzési Értesítőben. 

Internetes elérhetősége: http://kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_12384_2016/ 

A Közbeszerzési Hatóság tájékoztatása szerint a TED-ben nem került átvezetésre a felhívás 

III.1.3) pontja, ezért az csak a Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.  

 

Ajánlati felhívás és Közbeszerzési dokumentum módosítása 

 

A módosítás megjelenésének időpontja:  

EU Hivatalos Lapjában:  

2016. október 28.  

Azonosítója: TED 2016/S 209-378843 

 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal összhangban módosítja a felhívás III.1.3) 

műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontját.  

 

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás IV.2.2) pontjában szereplő ajánlattételi határidőt, 

valamint a IV.2.7) pontjában szereplő, az ajánlatok felbontásának időpontját az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

IV.2.2) Az ajánlattételi határidő: 

Dátum: 2016/12/02.     Helyi idő: 11:30 óra 

 

IV.2.7) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: 

Dátum: 2016/12/02.     Helyi idő: 11:30 óra 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján a műszaki leírást és a szerződéstervezet I. sz. 

mellékletét a felhívás II.2.4) pontjával összhangban módosítja. 

 

Az egybeszerkesztett „módosított műszaki leírás” és a „módosított szerződéstervezet” a felhívás 

I.3) pontjában megadott elérhetőségről tölthető le.  

 

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 

 

Debrecen, 2016. október 28. 

 

 

 Debreceni Egyetem 

 Kancellária  

 Jogi Igazgatóság  

 Közbeszerzési Osztály 

http://kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_12384_2016/

