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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235321-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Debrecen: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek
2018/S 103-235321

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 074-164097)

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Debreceni Egyetem
AK01719
Egyetem tér 1.
Debrecen
4032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon:  +36 52512700-73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu 
Fax:  +36 52512730
NUTS-kód: HU321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.unideb.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
DEK-528 Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház részére élelmiszer
alapanyagok beszerzésére
Hivatkozási szám: DEK-528

II.1.2) Fő CPV-kód
15000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-528 Adásvételi keretszerződés Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház részére élelmiszer
alapanyagok beszerzésére mindösszesen 5 részben.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164097-2018:TEXT:HU:HTML
mailto:nyerges@fin.unideb.hu
http://www.unideb.hu
http://www.unideb.hu
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29/05/2018

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 074-164097

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
35-féle tej, és tejtermékek beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 15 360 zacskó; 158 538
darab; 800 tasak; 1 032 tömb; 5 520 csomag; illetve 16 016 doboz.
Helyesen:
35-féle tej, és tejtermékek beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 15 360 zacskó; 158 538
darab; 800 tasak; 1 032 tömb; 2 640 csomag; illetve 16 016 doboz.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
41-féle hús, húsáru beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 26 554 kg; 108 414
csomag;640 rekesz
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel formátumú
„Beárazandó táblázat 2. rész” elnevezésű melléklete tartalmazza.
A „Beárazandó táblázat 2. rész” elnevezésű táblázatban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 25 %-ban
lehet eltérni, kivéve:
— a táblázatban *-gal megjelölt termékek vonatkozásában, amelyeknél a megadott kiszerelési egységektől
diatetikai szempont miatt eltérni nem lehet,
— a táblázatban szürkével jelölt termékek vonatkozásában.
Helyesen:
41-féle hús, húsáru beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 26 554 kg; 108 414
csomag;640 rekesz;184 doboz
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel formátumú
„Beárazandó táblázat 2. rész” elnevezésű melléklete tartalmazza.
A „Beárazandó táblázat 2. rész” elnevezésű táblázatban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 25 %-ban
lehet eltérni, kivéve:
— a táblázatban *-gal megjelölt termékek vonatkozásában, amelyeknél a megadott kiszerelési
egységektőldiatetikai szempont miatt eltérni nem lehet,
— a táblázatban szürkével jelölt termékek vonatkozásában.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Ajánlatkérő a 3. részt két, 3/A. és 3/B. eljárási
Részre bontja meg, az alábbiak szerint:
3/A rész: Fűszeráru és konzerv

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:164097-2018:TEXT:HU:HTML
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140-féle fűszeráru és konzerv beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 13 595 csomag; 384
zsák; 800 tasak; 16 karton; 34 092 üveg; 360 flakon; 1 080 tubus; 2 720 tálca; 1 600 fémdoboz
3/B rész: gyorsfagyasztott alapanyag beszerzése
28-féle gyorsfagyasztott alapanyag beszerzése amelynek alap összmennyisége mindösszesen 3119 csomag
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel formátumú
„Beárazandó táblázat 3. rész/A” és „Beárazandó táblázat 3. rész/B” elnevezésű melléklete tartalmazza.
A táblázatokban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 25 %-ban lehet eltérni, kivéve a táblázatban *-gal
megjelölt termékek vonatkozásában, amelyeknél a megadott kiszerelési egységektől dietetikai szempont miatt
eltérni nem lehet.
Helyesen:
Ajánlatkérő a 3. részt két, 3/A. és 3/B. eljárási
Részre bontja meg, az alábbiak szerint:
3/A rész: Fűszeráru és konzerv
140-féle fűszeráru és konzerv beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 23 393 csomag;
384 zsák; 3 761 tasak; 16 karton; 34 532 üveg; 360 flakon; 1 080 tubus; 2 720 tálca; 1 600 fémdoboz;212 720
darab; 59 280 doboz
3/B rész: gyorsfagyasztott alapanyag beszerzése
28-féle gyorsfagyasztott alapanyag beszerzése amelynek alap összmennyisége mindösszesen 3127 csomag
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel formátumú
„Beárazandó táblázat 3. rész/A” és „Beárazandó táblázat 3. rész/B” elnevezésű melléklete tartalmazza.
A táblázatokban feltüntetett kiszerelési egységtől kizárólag +/- 25 %-ban lehet eltérni, kivéve a táblázatban *-gal
megjelölt termékek vonatkozásában, amelyeknél a megadott kiszerelési egységektől dietetikai szempont miatt
eltérni nem lehet.
Szakasz száma: II.2.4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
38-féle friss zöldség, gyümölcs beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 56 darab; 6
288csomag; 5 fej; 80 969 kg
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel formátumú
„Beárazandó táblázat 5. rész” elnevezésű melléklete tartalmazza.
Helyesen:
38-féle friss zöldség, gyümölcs beszerzése, amelynek alap összmennyisége mindösszesen 56 darab; 6 291
csomag; 5 fej; 80 978 kg
A termékenkénti részletes specifikációt, és mennyiséget a közbeszerzési dokumentumok excel
formátumú„Beárazandó táblázat 5. rész” elnevezésű melléklete tartalmazza.
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő.
M.1) ha nem rendelkezik valamennyi rész esetében bármely élelmiszer alapanyag értékesítéséből/
forgalmazásából származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben, a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített:
— 1. rész esetében legalább nettó 30 057 426 HUF értékű szállításából származó referenciával,
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— 2. rész esetében legalább nettó 32 183 182 HUF értékű szállításából származó referenciával,
— 3./A rész esetében legalább nettó 26 100 399 HUF értékű szállításából származó referenciával,
— 3./B rész esetében legalább nettó 6 791 890 HUF értékű szállításából származó referenciával,
— 4. rész esetében legalább nettó 9 389 464 HUF értékű szállításából származó referenciával,
— 5. rész esetében legalább nettó 14 790 313 HUF értékű szállításából származó referenciával.
Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető.
M.2.) ha nem rendelkezik valamennyi rész esetében a HACCP rendszerre, vagy azzal egyenértékű rendszerre
vonatkozó független minősítő szervezet által a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése szerint
kiállított az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, intézkedéssel.
A fenti M.1.); M.2.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történőfelvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő.
M.1) ha nem rendelkezik valamennyi rész esetében bármely élelmiszer alapanyag értékesítéséből/
forgalmazásából származó, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben, a
vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően teljesített:
— 1. rész esetében legalább nettó 30 057 426 HUF értékű szállításából származó referenciával,
— 2. rész esetében legalább nettó 32 183 182 HUF értékű szállításából származó referenciával,
— 3./A rész esetében legalább nettó 28 084 503 HUF értékű szállításából származó referenciával,
— 3./B rész esetében legalább nettó 6 791 890 HUF értékű szállításából származó referenciával,
— 4. rész esetében legalább nettó 9 389 464 HUF értékű szállításából származó referenciával,
— 5. rész esetében legalább nettó 14 929 150 HUF értékű szállításából származó referenciával.
Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető.
M.2.) ha nem rendelkezik valamennyi rész esetében a HACCP rendszerre, vagy azzal egyenértékű rendszerre
vonatkozó független minősítő szervezet által a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24.§ (3) bekezdése szerint
kiállított az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, intézkedéssel.
A fenti M.1.); M.2.) feltétel és előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történőfelvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 31/05/2018
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 06/06/2018
Helyi idő: 10:30
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 31/05/2018
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 06/06/2018
Helyi idő: 10:30
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VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját az alábbiak szerint módosítja:
1.,Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat a felhívás módosításának megfelelően módosítja.
A módosított közbeszerzési dokumentumok a korrigendum megjelenését követően korlátozás nélkül
teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az eredeti ajánlati felhívás I.3) pontjában megadott címen.


