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3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 
 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA 
a Kbt. 122/A. § (1) bekezdés szerinti eljárás 

 
  Építési beruházás 
  Árubeszerzés 
  Szolgáltatás megrendelés 
  Építési koncesszió 
  Szolgáltatási koncesszió 

 
I.  SZAKASZ:  AJÁNLATKÉR Ő 

I.1) NÉV, CÍM  ÉS KAPCSOLATTARTÁSI  PONT(OK) 

Hivatalos név: 
Debreceni Egyetem  
Postai cím: 
Egyetem tér 1. 
Város/Község: 
Debrecen 

Postai 
irányítószám:   
4032                  

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Központi 
Épület fszt. 4. (4028 Debrecen, Kassai út 26.) 
Címzett: Hamvasné Homonnai Emese osztályvezető 
 

Telefon: 
(52) 512-900/72173 
 

E-mail: 
dokaedit@fin.unideb.hu 

Fax: 
(52) 512-700/77275 
 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.unideb.hu 
A felhasználói oldal címe (URL):  
www.gf.unideb.hu 
 
További információ a következő címen szerezhető be  
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR Ő TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   

Közjogi szervezet  Egyéb  
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II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA 

II.1)  M EGHATÁROZÁS  

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

DEGF-176/2015.: DE Klinikai Központ Ortopédiai Klinika részére 12 hónapra vonatkozó scoliosis 
gerincimplantátumok beszerzése konszignációs raktár üzemeltetésével. 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 

[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának] 

 Építési beruházás                          Árubeszerzés                              Szolgáltatás megrendelés                

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkérő 
által meghatározott 
követelményeknek megfelelően 

 
 Építési koncesszió 

 

 

 
 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:  

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 
4. mellékletében) 
 
 

 

 Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye: 
Debreceni Egyetem Klinikai Központ Ortopédiai Klinika  
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.  
NUTS-kód: HU321  
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 
információk  

 A felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul                                                

 A felhívás keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A felhívás dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 

Adásvételi szerződés a DE Klinikai Központ Ortopédiai Klinika részére 12 hónapra vonatkozó scoliosis 
gerincimplantátumok beszerzésére konszignációs raktár üzemeltetésével (DEGF-176/2015.). 

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 33183100-7 Ortopédiai implantátumok   

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 
szükség szerint több példányban is használható)             igen        nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre             

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 
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Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                   igen      nem  

 

II.  2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

A DE Klinikai Központ Ortopédiai Klinika részére 12 hónapra vonatkozó scoliosis gerincimplantátumok 
beszerzésére konszignációs raktár üzemeltetésével (DEGF-176/2015.). 

Mennyisége: 

Univerzális gerincsebészeti implantátum család, az alábbi mennyiségben:   

- biokompatibilis acél ötvözet: 50 db 
- titán bevonatú kivitel (TIN): 120 db 

A mennyiségtől -30 %-os eltérés lehetséges. 

Az implantátumokat konszignációba kéri Ajánlatkérő kihelyezni készletfogyás esetén 24 órán belüli 
visszapótlással és szükséges speciális beültető műszerek visszapótlásával. 

A megajánlandó eszközzel szembeni részletes műszaki-szakmai elvárásokat az Ajánlati Dokumentáció részét 
képező Műszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű eszköz 
megajánlását is elfogadja a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Az 
egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia az ajánlatában.   

Az árajánlatot az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció valamint az ajánlattevői kérdésekre adott 
válaszok alapján kell elkészíteni.  

(adott esetben, csak számokkal)  

Becsült érték áfa nélkül:   Pénznem:   

VAGY:     és      között         Pénznem:  

 

MÓDOSÍTOTT ADATOK  

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum:  2015/02/06  (év/hó/nap )         Időpont: 11:00 óra 

A dokumentációért fizetni kell                   igen      nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:    Pénznem  

A fizetés feltételei és módja:  

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  
Dátum:  2015/02/06  (év/hó/nap )         Időpont: 11:00 óra 
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IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     2015/02/06  (év/hó/nap )         Időpont: 11:00 óra 

Hely: jelen felhívás I.1. pontjában meghatározott címen (Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság 
Központi épület Fszt. 4. iroda, 4028 Debrecen, Kassai út 26.)  

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek                       igen      nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

A Kbt. 62. § (1)-(4) és (6)-(7) szerint. 

 

V.5) A FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK ID ŐPONTJA: 2015/01/29. (év/hó/nap) 

 


