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DOKUMENTUMOK ÉS AJÁNLATTÉTELI HATÁRID Ő MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Az eljárás belső iktatószáma:  DEK-332/2016. 

Eljárás megindításának napja: 2016.10.13. 

Eljárás tárgya:  DEK-332/2016_Vállalkozási szerződés a Debreceni 
Egyetem vagyonkezelésében lévő Nagyerdei étterem 
belső felújítására  

Eljárás típusa:  Nemzeti értékhatárt elérő eljárás a Kbt. 113. § (1) 
bekezdés szerint   

Kapják:  Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők  

 

Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-332/2016_Vállalkozási 
szerződés a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő Nagyerdei étterem belső felújítására” 
tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatáskérés 
érkezett.  
 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatáskérés alapján úgy ítéli meg, hogy a közbeszerzési 
dokumentumok módosítása szükséges, ezért – valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása és a 
válaszok figyelembevétele érdekében – a Kbt. 113. § (4) bekezdése, valamint a Kbt. 114. § (6) 
bekezdése által hivatkozott 52. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt módosítani 
kívánja. A módosított közbeszerzési dokumentumok eléréséről a későbbiekben tájékoztatjuk a 
gazdasági szereplőket. 
 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
 
K.1.: Mivel a helyszíni bejáráson a tető megtekintésére nem volt lehetőség, kérnénk 
fotódokumentáció csatolását az esélyegyenlőség jegyében a meglévő állapotról. 
 
V.1.: A lapos tetőről készült fotókat elektronikusan elérhetővé tettük. 
 
 
K.2.: A liftek felújításával kapcsolatban az lenne a kérdésünk, hogy a csatolt árajánlat alapján 
szerepel a főösszesítőben; jól értelmezzük, hogy minden ajánlattevőnek ezzel az árral kell 
szerepeltetni a liftek felújítását? 
 
V.2.: Igen, minden ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumban megadott áron szerepeltesse a 
költségvetésben a lift felújítás költségét. 
 
 

 
 



DEK-332/2016.  1. sz. kiegészítő tájékoztatás, közbeszerzési dokumentumok és ajánlattételi határidő módosítása 

  2. / 2 oldal 

 
 Ajánlattételi határidő módosítása 

 
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás IV.2.2) pontjában szereplő ajánlattételi határidőt, 
valamint a IV.2.6) pontjában szereplő, az ajánlatok felbontásának időpontját az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő: 
Dátum: 2016.11.25.     Helyi idő: 10:00 óra 
 
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: 
Dátum: 2016.11.25.    Helyi idő: 10:00 óra 
 
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 
 
Debrecen, 2016.10.26. 
 
 
 Debreceni Egyetem 
 Kancellária  
 Jogi Igazgatóság  
 Közbeszerzési Osztály 


