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1. SZ. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 

közbeszerzési eljáráshoz  

Az eljárás belső iktatószáma:  DEK-290/2015. 

Az eljárás TED száma: 2015/S 212-384671 

Megjelenés dátuma: 2015.10.31. 

Az eljárás KÉ száma: KÉ-21469/2015. 

Megjelenés napja: 2015.11.03. 

Az eljárás tárgya:   „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások 
beszerzése a Debreceni Egyetem részére a 2016. évre 

Eljárás típusa: uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás 

Ajánlattételi határid ő: 2015.12.08. - 11:00 

Készült:   2015. 11. 30. 

 
 
Tisztelt Ajánlattevők! 
 
A fenti tárgyban meghirdetett uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívásával és dokumentációjával összefüggésben a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 45. §-ában foglaltak szerint az eljárás iránt érdeklődő 
gazdasági szereplők kérdésekkel fordultak Ajánlatkérőhöz. A 2015. november 22-ig írásban 
beérkezett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:  
 
K.1.  
Kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni arról, hogy intézményük jogosult-e DDP árra 
bármely kiadó bármely folyóiratai esetében? 
 
V.1. 
A tavalyi évben a Debreceni Egyetem DDP árat kapott a  

- Springer Kiadó kiadványaira (2 kivételével)  
- JAMA+3 Archives kiadványára 
- Thieme P+O formában előfizetett folyóiratokra 
- a Plenum Press kiadó 1 kiadványára 
- valamint a Wiley EAL license keretében vásárol t online only folyóiratok esetén 

jogosultak vagyunk a nyomtatott folyóiratokat DDP áron megvásárolni. 
 

K.2. 
Kérjük, szíveskedjenek megadni intézményük aktuális FTE számát! 
 
V.2. 
A Debreceni Egyetem FTE száma 26.910,63; az orvosi kar FTE száma 6247,76. 

 
K.3.  
Kérjük, szíveskedjenek megadni intézményük IP tartományát! 
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V.3.  
Intézményünk IP-tartományai: 

193.6.128.* - 193.6.169.* 
193.6.180.* - 193.6.182.* 
193.225.70.* 
193.225.159.220  
193.225.159.150 
193.225.190.128/26 
193.225.51.128/27 
193.225.248.128/26 
195.99.74.160/29 

A * jel 0-255 tartományt jelent. 
 
 
Kérem, hogy a fenti válaszokat az ajánlattétel során szíveskedjenek figyelembe venni. 
 
Tájékoztatjuk az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 45. § (5) 
bekezdése alapján Ajánlatkérőnek a kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadnia, hogy az ne 
sértse a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét, illetve a tájékoztatás teljes tartalmát a 
gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé kell tennie, illetőleg meg kell küldenie. Ezért ez 
a kiegészítő tájékoztatás valamennyi gazdasági szereplő részére egyidejűleg kerül 
megküldésre és nem eredményezi az ajánlattételi határidő meghosszabbítását. 
 
Debrecen, 2015. november 30. 
 
 
 Debreceni Egyetem 
 Kancellária 
 Jogi Igazgatóság 
 Közbeszerzési Osztály 
 


