
2. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. 

SZ. MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Az eljárás belső iktatószáma:  DEK-345/2016.  

Az eljárás TED-száma: 2016/S 191-343194 

Megjelenés dátuma: 2016. 10. 04. 

Az eljárás KÉ-száma: KÉ-11805/2016. 

Megjelenés dátuma: 2016. 10. 05. 

Eljárás megindításának napja: 2016. 09. 29. 

Eljárás tárgya:  DEK-345_Adásvételi keretszerződés inkontinencia 

nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és 

betegalátét tárgyában  

Eljárás típusa:  uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás  

Kapják:  érdeklődő gazdasági szereplők 

Készült:  2016. 10. 17.  

 

Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-345_Adásvételi keretszerződés 

inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és betegalátét tárgyában” tárgyú 

közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.  

 

Kiegészítő tájékoztatás 

 

K.3.: 3. rész: Derékgumírozás elől- hátul- Kérem, szíveskedjen egyenértékűséget biztosítani az 

elasztikus derékrész kialakítás megoldásra. 

Gyakorlott ajánlattevőkként megjegyezni kívánjuk, hogy a piacon jelen levő gyártók tépőzárral 

rögzíthető termékének egyike sem rendelkezik "elől- hátul gumírozott" tulajdonsággal. 

Az újszülött pelenka köldökkivágása/ köldökkialakítása lehetetlenné is tenné ezt a kritériumot. 

 

V.3.: Ajánlatkérő az elasztikus derékrész kialakítás megoldásra egyenértékűséget biztosít. 

 

K.4.: 3. rész: Csepprendszer jelölés: minimum 3 csepp- ezt a kritériumot a gyermekpelenka 

termékkör vonatkozásában egyik közbeszerzési eljárásban sem alkalmazták korábban. Kérem 

Tisztelt Ajánlatkérőt, tegye lehetővé, hogy a gyermekpelenkák kapacitását igazolhassuk a 

terméken levő számokkal (0, 1, 2...) és az ahhoz igazított súly meghatározásokkal. 

 

V.4.: Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a gazdasági szereplők a gyermekpelenkák kapacitásait 

igazolhassák a terméken levő számokkal (0, 1, 2…) és az ahhoz igazított súly meghatározásokkal. 

 

Ajánlatkérő a műszaki leírást a jelen kiegészítő tájékoztatásokra adott válaszok alapján módosítja.  

 

Tájékoztatás az ajánlati felhívás módosításáról 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem Ajánlatkérő által indított „DEK-

345_Adásvételi keretszerződés inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és 



DEK-345/2016.  2. sz. Kiegészítő tájékoztatás és tájékoztatás felhívás 1. módosításáról  

  2. / 2 oldal 

betegalátét tárgyában” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását a Kbt. 55. § (1) bekezdése 

alapján módosította.  

  

A módosítás megjelenésének időpontja:  

EU Hivatalos Lapjában: 

2016. október 15. 

Azonosítója: 2016/S 200-360738 

 

 

 

A módosítás a felhívás következő pontjait érinti: 

 IV.2.2) pont: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

o A következő helyett:  

 Dátum: 02/11/2016 

 Helyi idő: 11:30 

o Helyesen: 

 Dátum: 04/11/2016 

 Helyi idő: 11:30 

 IV.2.7) pont: Ajánlatok felbontásának feltételei 

o A következő helyett: 

 Dátum: 02/11/2016 

 Helyi idő: 11:30 

o Helyesen: 

 Dátum: 04/11/2016 

 Helyi idő: 11:30 

 

 

Az ajánlati felhívás módosításával az eljárás ajánlattételi határideje 2016. november 04. 

11.30 perc. 

 

A felhívás módosítása elérhető az EU Hivatalos Lapjában, illetve letölthető a felhívás I.3. 

pontjában megadott elérhetőségről. 

 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 

 

 Debreceni Egyetem 

 Kancellária  

 Jogi Igazgatóság  

 Közbeszerzési Osztály 


