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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.1.:  3. számú részajánlat Fűszért áruk, konzerv és gyorsfagyasztott alapanyagok 

28. Só és gluténmentes, ízfokozómentes ételízesítő termék esetén kérjük Ajánlatkérőt, nevezzen meg 

gyártót! 

35. Diabetikus ételízesítő termék esetén kérjük Ajánlatkérőt, nevezzen meg gyártót!  

117. Vegyes gyümölcslekvár termék esetén Ajánlatkérő üveges kiszerelést jelölt meg, viszont a piacon 

ilyen kiszerelésben sütésálló lekvár nem található. Kérjük Ajánlatkérőt, pontosítsa a kiszerelést, vagy 

nevezze meg a gyártót. 

V.1.:   

28.A jelenleg raktárunkban lévő- só és gluténmentes ízfokozó mentes ételízesítőt- a Spicerade Kft 

gyártja. Címük: 6326 Harta Templom u.155. 

35.A jelenleg raktárunkban lévő- diabetikus édesítő tabletta 100szemes/ a jelenlegi beszállítónk ilyen 

kiszerelésben tudta szállítani/-ciklomat és szacharin alapú, gyártója: Dulcit Ízesítő anyagokat Gyártó 

Kft,Címük:1205Budapest, Nyári Pál u.88. 

117.Ajánlatkérő elfogadja az 500gr-os műanyag dobozos kiszerelést. Ennek gyártója:  Pacific Óceán 

Kft. Címük:2600 Vác Szent László út 21./1-3. 
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K.2.:  

A 3. rész: fűszeráruk, konzerv és gyorsfagyasztott alapanyagok tekintetében külön lehetne-e választani 

a gyorsfagyasztott termékeket a szárazáruktól, mert: 

a jelen felhívás 3. részére a mikro - és kisvállalkozások nagy része nem tud ajánlatot tenni, a 

kisvállalkozások jelentős részét kizárja a versenyből. 

a mikro- és kisvállalkozások, akik a piac egy szűk területére vannak specializálódva, a 3. rész minden 

tételére - ahol a bébiételek, fűszerek, konzervek, gyorsfagyasztott áruk…..stb. ömlesztve  együtt vannak 

jelen - nem tudnak ajánlatot tenni. 

a mikro- és kisvállalkozások másik része pedig csak közös ajánlattétellel, vagy nagyszámú alvállalkozó 

bevonásával tudná teljesíteni a 3. részben megjelölt, egymástól élesen elkülönülő piaci területekről 

beszerezhető különböző termékeket, így a kisvállalkozások sokkal magasabb árat tudnának 

megajánlani, ami őket szintén hátrányosabb helyzetbe hozza, tehát ezen tekintetben is 

versenykorlátozó. 

a gyorsfagyasztott termékeket pedig nem is lehet a szárazárukkal együtt kezelni és szállítani, mivel a 

gyorsfagyasztott termékeket hűtőkocsival kell szállítani. 

a gyorsfagyasztott termékek szállítási idejének gyakorisága is teljesen eltér a szárazáruk szállítási 

idejének gyakoriságától. 

a mirelittermékeket forgalmazó kisvállalkozások legnagyobb része szárazáru forgalmazásával nem 

foglalkozik, és a szárazáru forgalmazásával foglalkozó kisvállalkozások legnagyobb része mirelit 

termékek forgalmazásával nem foglalkozik, ezért jelentős plusz költségként merülne fel ezeknél a 

cégeknél szárazáru szállítására alkalmas gépjármű, vagy a másik esetkörben hűtőkocsi beszerzése.  

A Kbt. 3. § 22. pontja határozza meg a közbeszerzési eljárás előkészítésének fogalmát: az adott 

közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges cselekmények elvégzése, így különösen az adott 

közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés, előzetes piaci konzultáció, a közbeszerzés becsült 

értékének felmérése, a közbeszerzési dokumentumok előkészítése. 

Az ajánlatkérőknek az adott közbeszerzési eljárás előkészítése során törekedniük kell arra, hogy a 

piacfelmérést a lehető legszélesebb körben végezzék el a gazdasági szereplők közötti verseny 

biztosítása érdekében, és fokozottan figyelniük kell az alkalmassági feltételek összeállításánál arra, 

hogy csak a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges és arányos feltételek kerüljenek 

meghatározásra. 

Véleményem szerint a 3. rész tekintetében a közbeszerzéssel kapcsolatos eljárás előkészítésénél a 

piacfelmérést nem a lehető legszélesebb körben végezték el, így az ebben a formában versenykorlátozó 

a fenti indokok alapján.  

 

V.2.:  

Ajánlatkérő fentiekre tekintettel módosítja a közbeszerzési dokumentumokat. 

 

 

 

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: 2018/05/25 Helyi idő: 10:30 óra 
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IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

 

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018.07.24. 

 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei: 

Dátum: 2018/05/25 Helyi idő: 10:30 óra 
 

A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az ajánlattevőket. 
 

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 

 

 

Debrecen, 2018.05.08. 

 

 

 Debreceni Egyetem 

 Kancellária  

 Jogi Igazgatóság  

 Közbeszerzési Osztály 

 


