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Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-366/2016.: DEK-366/2016.: 
Adásvételi szerződés az okkupancia vizsgálatokon alapuló, azt kibővítő, valamint 
preklinikai és klinikai fázisokhoz szükséges anyagok beszerzésére” tárgyú közbeszerzési 
eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett, melyekre az 
alábbiakban adjuk meg válaszainkat. 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.1.: 
A DEK_366_Műszaki_leírással_egybeszerkesztett_tételes_árjegyzék ajánlati felhívás összesítő 
mellékletben számos olyan termék szerepel, amelyekre jó eséllyel adhatnánk sikeres ajánlatot. Az 
említett témakör (1_rész vegysz_fogyóany_kisállat) azonban rendkívül sokrétű és változatos 
felsorolást tartalmaz, esetünkben kizárva egy érvényes pályázati anyag elkészítését. 
Emiatt kérdezzük, hogy lehetséges-e az ajánlattételi feltételek módosítása, amely szerint az 
Ajánlattevők élhetnének soronkénti ajánlattétel lehetőségével. 
 
V.1.: 
Ajánlatkérő az 1. részben szereplő termékek esetén továbbra sem kívánja biztosítani a 
"soronkénti" ajánlatadás lehetőség, egyrészt, mivel bonyolulttá és nehézkessé tenné az eljárás 
lebonyolítását, másrészt, mivel hasonló tárgyú korábbi közbeszerzési eljárásainkban több 
ajánlattevő is képes volt versenyképes ajánlatot adni ugyanilyen illetve hasonló beszerzési 
igényre. 
 
K.2.: 
Ezúton szeretnénk érdeklődni, hogy a 2016/S 221-402617 sorszámú Szervetlen és szerves 
alapvegyületek közbeszerzés esetében soronként is tehető-e ajánlat? 



DEK-366/2016.  1. sz. kiegészítı tájékoztatás  

  2. / 2 oldal 

 
V.2.: 
Az eljárásban két részre lehetséges ajánlatot adni, azok teljes mennyiségre vonatkozóan: 

1. rész: Vegyszerek, laboratóriumi fogyóanyagok és kísérleti kisállatok 
2. rész: Vazoaktív intesztinális polipeptid 

Soronkénti ajánlattétel az 1. rész esetén nem lehetséges. 
Lásd még V.1. válaszunkat.  
 
K.3.: 
Az ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint jogosult részajánlat tételre. 
Alternatív, illetve többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni. 
Az Excel-formátumban megadott, tételes jegyzék 1. része 122 tételsorból, míg 2. része 1 
tételsorból áll.  
A ’részajánlat’ fogalom az 1. rész esetén hogyan értelmezendő? Tételsoronként tehető árajánlat 
vagy együttesen a 122 tételsorra, mint 1. részajánlati körre tehető egyetlen ajánlat? 
 
V.3.: 
Az 1. rész esetén is a teljes mennyiségre, azaz együttesen a 122 tételsorra kell ajánlatot adni.  
Lásd még a V.1. és V.2. válaszunkat. 
 
 
Kérjük, hogy az ajánlattétel során a fentiek szíveskedjenek figyelembe venni.  
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