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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-528 Adásvételi keretszerződés 

Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház részére élelmiszer alapanyagok 

beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő 

tájékoztatáskérés érkezett.  

 

Kiegészítő tájékoztatás 

 

 
K.3.:  A 3. rész: fűszeráruk, konzerv és gyorsfagyasztott alapanyagok tekintetében módosítják a 

közbeszerzési dokumentumot a jelenleg elérhető ártáblázatban kilós egységárat vagy csomag árat kell 

a 9 oszlopba írni. A táblázat nem egyértelmű hogy kilós vagy csomag árral számol. 

 

V.3.:   

A táblázatokban Ajánlatkérő megadta, hogy milyen kiszerelési egységet kér. Ettől +/- 25%-os eltérés a 

megengedett, amely a táblázat alján feltüntetésre került.  

A táblázat 9. oszlopában azt az egységárat kell beírni, amely az Ajánlattevő által megajánlott 

kiszerelési egység egységára. 

 

K.4.:  

A 3. rész: fűszeráruk, konzerv és gyorsfagyasztott alapanyagok tekintetében gyorsfagyasztott hekk 

törzs helyett elfogadja-e az ajánlatkérő a gyorsfagyasztott hekk filét. 

 

V.4.:  

Igen 

 

K.5.:  Az ajánlatkérési dokumentációban megadott ártáblázatok az alábbi hibát tartalmazzák: 

-számítási ellentmondást tapasztaltunk, ugyanis a havonta megadott mennyiségek tényleges összértéke 

nem egyezik meg a táblázat összesen oszlopa értékével. 

Kérjük kiegészítő tájékoztatásban az ellentmondás feloldását. 

 

 



DEK-528 Kiegészítő tájékoztatás II. 

  2. / 2 oldal 

V.5.:  

Ajánlatkérő fentiekre tekintettel módosítja a közbeszerzési dokumentumokat. 

 

K.6.:  

A 3. számú részre kívánunk pályázni amelynek részét képezi a margarin készítmény, és a tojás. 

Kérdésünk, hogy a fenti termékek a 3. számú részből kivehetőek-e? A termékek szállításának milyen 

szállító eszközzel kell történnie? 

 

V.6.:  

Ajánlatkérő a 3. részt A) és B) részre bontotta. További bontásra Ajánlatkérő nem ad lehetőséget, így 

az említett termékek nem vehetők ki. A szállító járművekre vonatkozóan az ajánlati felhívás VI.3.21. 

pontja szerint szükséges eljárni. 

 

 

 

Tájékoztatás ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosításáról 

 

  

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító 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: 2018/06/06 Helyi idő: 10:30 óra 

 

 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei: 

Dátum: 2018/06/06 Helyi idő: 10:30 óra 
 

A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az ajánlattevőket. 
 

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 

 

 

Debrecen, 2018.05.23. 

 

 

 Debreceni Egyetem 

 Kancellária  

 Jogi Igazgatóság  

 Közbeszerzési Osztály 

 


