
1.sz. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS 

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSI SZÁNDÉKÁRÓL 

Az eljárás belső iktatószáma:  DEK-490/2017.  

Az eljárás TED-száma: 2017/S 206-424728 

Megjelenés dátuma: 2017. 10. 26. 

Az eljárás KÉ-száma: KÉ-15399/2017. 

Megjelenés dátuma: 2017. 10. 26. 

Eljárás megindításának napja: 2017. 10. 24. 

Eljárás tárgya:  DEK-490_Adásvételi szerződés Gázenergia 

beszerzése a Debreceni Egyetem egyes egységei 

részére 

Eljárás típusa:  uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás  

Kapják:  érdeklődő gazdasági szereplők 

Készült:  2017. 11. 16.  

 

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-490_Adásvételi szerződés 

Gázenergia beszerzése a Debreceni Egyetem egyes egységei részére” tárgyú közbeszerzési 

eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett. 

 

Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi választ adja meg a Kbt. 56. § (2) 

bekezdése alapján:  

 

Kiegészítő tájékoztatás 

K.1.: 

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy a fogyasztási helyei melyik korlátozási kategóriába 

vannak besorolva? 

V.1.: 
Ajánlatkérő fogyasztási helyei a "nem korlátozható" kategóriába van sorolva. 
 

K.2.: 

Kérjük a szolgáltatás nyújtás kezdő időpontját konkrétan meghatározni különös tekintettel a 

szerződéstervezet 2.3 és a 9.2.2 pontjára!  

V.2.: 
A szolgáltatás kezdő időpontja a szerződéstervezet 2.3. pontjában konkrétan meghatározásra került, 

melyet Ajánlatkérő módosítani kíván.  

 

K.3.: 

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a 2008. évi XL. törvény 31/B. (4) bekezdésében és 31/C. § (2) 

bekezdésében foglalt határidőkre tekintettel a szerződéstervezet 2.3 pontját módosítani szíveskedjenek. 

V.3.: 
A szerződéstervezet 2.3 pontja módosításra kerül. 

 

K.4.: 

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy – különösen a 2008. évi XL. 

törvény 31/B. (4) bekezdésében és 31/C. § (2) bekezdésében foglalt határidőkre figyelemmel – a 
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felhasználási hely vonatkozásában biztosított a szolgáltatás nyújtás kezdő időpontjára a 

kereskedőváltás! 

V.4.: 
Ajánlatkérő ezúton nyilatkozik, hogy a szolgáltatás tervezett kezdő időpontjára valamennyi 

felhasználási hely esetében biztosított a kereskedőváltás. 

 
K.5.: 

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a szerződéstervezet 4.1 pontja alapján a szerződés 2. sz. 

mellékletét kiegészíteni szíveskedjenek a lekötött kapacitásokkal. 

V.5.: 
Ajánlatkérő a lekötött kapacitás adatait módosítani kívánja. 

 

K.6.: 

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az ajánlati dokumentáció részeként kiadott „DE gázbeszerzés 

adatszolgáltatás 2018 végleges.xls” táblázatban megadott lekötött kapacitásokat kWh/h 

mértékegységben megadni szíveskedjenek. Kérjük a „DE gázbeszerzés adatszolgáltatás 2018 

végleges.xls” táblázatban megadott lekötött kapacitások kWh/h-ból való átszámítását bemutatni, adott 

esetben a lekötéseket felülvizsgálni szíveskedjenek.  

V.6.: 
Ajánlatkérő a lekötött kapacitásokat a műszaki mellékletben MJ/h mértékegységben megadta. 

Ajánlattevőnek a műszaki mellékletben minden információ rendelkezésre áll az igényelt átszámítások 

elvégzéséhez. 

 
K.7.: 

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az ajánlati dokumentáció részeként kiadott „DE gázbeszerzés 

adatszolgáltatás 2018 végleges.xls” táblázatban megadott fűtőértékek és a szerződéstervezetben és a 

„DE_2017_földgáz_ártáblázat jav.xls” táblázatban megadott fűtőértékek közötti ellentmondást 

feloldani szíveskedjenek. 

V.7.: 
Ajánlatkérő álláspontja szerint nincs ellentmondás. A „DE gázbeszerzés adatszolgáltatás 2018 

végleges.xls” táblázatban Ajánlatkérő felhasználási helyeinek MER szerinti fűtőérték adatai 

szerepelnek, a  szerződéstervezetben és a „DE_2017_földgáz_ártáblázat jav.xls” táblázatban megadott 

fűtőértékek pedig a szerződött fűtőérték. A MER szerinti fűtőértékeket tájékoztató információként 

adtuk meg. 

 

K.8.: 

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő megerősítését, hogy a „DE_2017_földgáz_ártáblázat jav.xls” 

táblázatban leírt képleteket (H oszlop) kell az Ajánlattevőknek az E oszlopba rögzítenie az Ajánlati ár 

meghatározásához.  

V.8.: 
Ajánlatkérő megerősíti, hogy a „DE_2017_földgáz_ártáblázat jav.xls” táblázatban leírt képleteket (H 

oszlop) kell az Ajánlattevőknek az E oszlopba rögzítenie az Ajánlati ár meghatározásához. 

 

K.9.: 

Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az ajánlati dokumentáció II. Részletes ajánlati feltételek 9. pontja 

és a műszaki leírás / „DE_2017_földgáz_ártáblázat jav.xls” közötti ellentmondást feloldani 

szíveskedjenek. 

V.9.: 
Ajánlatkérő módosítani kívánja a II. Részletes ajánlati feltételek 9. pontjában foglaltakat. 
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Tájékoztatás módosításról 

 
Ajánlatkérő tájékoztatja az Érdeklőd Gazdasági Szereplőket, hogy a kiegészítő tájékoztatással 

egyidejűleg az Ajánlati felhívás, a Szerződéstervezet illetve az érintett közbeszerzési dokumentumok 

módosítását kezdeményezte.  

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket, hogy a módosítással együtt az 

ajánlattételi határidőt is meghosszabbítja.  

 

Módosított ajánlattételi határidő:  

2017. december 05. (kedd) 10.30 óra 

 

A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az érdeklődő gazdasági 

szereplőket. A módosított közbeszerzési dokumentumok az Ajánlati felhívásban megadott 

internetes elérhetőségről tölthetőek le a Korrigendum megjelenését követően. 

 

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét az ajánlat összeállítása során. 

 

 

 

 Debreceni Egyetem 

 Kancellária  

 Jogi Igazgatóság  

 Közbeszerzési Osztály 

 
 

 


