
3.sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS 

MŰSZAKI LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Az eljárás belső iktatószáma:  DEK-455/2017.  

Eljárás megindításának napja: 2017. 06. 26. 

Hirdetmény megjelenésének dátuma: 2017. 06. 27. 

Eljárás tárgya:  DEK-455 Adásvételi keretszerződés – Kutatásokhoz 

szükséges vegyszerek, palackozott gázok, 

fogyóeszközök, kisberendezések és tartozékok 

beszerzése 

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

alapján, a nyílt eljárás szabályai szerint   

Kapják:  érdeklődő gazdasági szereplők  

Készült:  2017. 07. 19.  

 

Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-455 Adásvételi keretszerződés 

– Kutatásokhoz szükséges vegyszerek, palackozott gázok, fogyóeszközök, kisberendezések 

és tartozékok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz 

kiegészítő tájékoztatás érkezett, melyre az alábbiakban adjuk meg válaszainkat: 

 

Kiegészítő tájékoztatás 

 

K.36. 

A „dek-455_artablazat.xlsx” fáljban a 27. rész fejlécében az alábbi szerepel: 

„27. rész Titráló berendezések és tartozékaik    beszerzése” 

ezzel szemben az „iratmintak.doc” állomány 8. oldalán a 27. részhez az alábbi van írva: 

„27. rész: Keretszerződés, amelynek tárgya röntgendiffrakciós mérésekhez szükséges 

fogyóeszközök és tartozékok szállítása” 

 

Melyik a helyes? Illetve a 27. részre teendő ajánlatunkon mire hivatkozzunk? 

V.36. 

Elírás történt. Ajánlatkérő erre tekintettel módosítja az ártáblázatot és a műszaki leírást is. 

(Röntgendiffrakciós mérésekhez szükséges fogyóeszközök és tartozékok beszerzése a helyes)    

 

K.37. 

A Magyarország-Debrecen: Laboratóriumi reagensek 2017/S 120-242380 A pályázat 

ártáblázatában a 28. részben a 15.sorban szerológiai pipetta 10 ml van feltüntetve. Létezhet, hogy 

elírás történt, s 5 ml az űrtartalom?    

V.37. Igen, elírás történt. Ajánlatkérő erre tekintettel módosítja az ajánlati felhívást és a 

közbeszerzési dokumentumokat. 

 

További kiegészítő tájékoztatást a csatolt excel táblázat tartalmaz!  

 

 

 



DEK-455/2017.  II.sz. kiegészítő tájékoztatás, Tájékoztatás Közbeszerzési  dokumentáció módosításáról  

  2. / 2 oldal 

Ajánlati felhívás és Közbeszerzési dokumentáció módosítása 

 

 

Tekintettel arra, hogy a Kbt. 52. § (4) b) pontja és 52. § (5) bekezdése alapján a Műszaki leírás 

módosításával az ajánlattételi határidő meghosszabbítása is szükséges, ezért Ajánlatkérő 

tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati felhívás 

módosításáról hirdetményt adott fel.  

 

A módosított ajánlati felhívás szerint az ajánlati 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) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:  

Dátum: 2017/08/07.     Helyi idő: 10:30 óra 

 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:  

Dátum: 2017/08/07.     Helyi idő: 10:30 óra 

 

 

Ajánlatkérő a Műszaki Leírást a jelen kiegészítő tájékoztatásokra adott válaszok alapján 

módosítja.  

 

Az egybeszerkesztett módosított Műszaki Leírás a felhívásban megadott elérhetőségről tölthető 

le, a módosított ajánlati felhívás közzétételének napján. A módosító hirdetmény megjelenéséről 

Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az ajánlattevőket. 

 

 

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 

 

 
 

 

Debrecen, 2017. július 20. 

 

 Debreceni Egyetem 

 Kancellária  

 Jogi Igazgatóság  

 Közbeszerzési Osztály 

 

 

 


