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Tárgy: „A Debreceni Sportcentrum Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére LED képmegjelenítő 
rendszer beszerzése adás-vételi szerződés 
keretében” – a 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.) Harmadik 
rész 117. § szerinti közbeszerzési eljárás – kiegészítő 
tájékoztatás 
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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 
A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 
Ajánlatkérő 2017. március 3.-án a KÉ-3260/2017. számú eljárást megindító felhívással a Kbt. 
117.§ szerinti közbeszerzési eljárást indított „A Debreceni Sportcentrum Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére LED képmegjelenítő rendszer beszerzése adás-vételi szerződés 
keretében” tárgyban. 
 
A fenti közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatáskérés érkezett, melyre Ajánlatkérő az 
alábbi válaszokat adja: 
 
1. Kérdés 
A rendszer feleljen meg az Európai Uniós szabványoknak, jogszabályoknak és rendelkezzen 
az Európai Unióban érvényes „CE” minősítési dokumentummal. Tisztelt Ajánlatkérő  mit ért 
az alatt, hogy az Európai Unióban érvényes CE minősítési dokumentum? Ennek tisztázása 
fontos, mert árbefolyásoló tényező. 
 
Ajánlatkérő válasza: 
A CE jelölés Ajánlatkérő ismeretei szerint az alábbit jelenti: 
A jelölés azt igazolja, hogy a vállalkozás által előállított terméket megvizsgálták, és az 
megfelel az összes uniós szintű biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásnak. CE-
jelöléssel lehet ellátni minden olyan terméket, melyet az uniós belső piacon forgalmaznak – 
függetlenül attól, hogy azt az EGT-n belül vagy az EGT-n kívül állították-e elő. Tehát 
bármely, az Európai Unióban érvényes „CE” minősítési dokumentum elfogadható. 
 
2. Kérdés 
Az Unión belüli székhelyű tanúsító szervezeteknél  pl. TÜV, / SGS..stb, a CE/ EMC 
 dokumentumszám alapján visszakövethető, ellenőrizhető adatbázissal rendelkeznek, így ezt 
fogadják csak el,  tekintik érvényesnek, de ez a Tisztelt Ajánlatkérő kompetenciája, hogy mit 
fogad el “ érvényes “  CE/ EMC minősítési dokumentumnak, tekintettel a sok hamis 
ellenőrizhetetlen CE/ EMC dokumentumra. 
Mit tekintenek Európai Unióban érvényesnek ? Megkövetel e Tisztelt Ajánlatkérő  hogy a 
CE/ EMC dokumentum  Európai Uniós  székhelyű  Tanúsító Szervezet által tanúsított 
legyen,   vagy  elfogad e   NEM  Európai Uniós  székhelyű Tanúsító Szervezet által 
tanúsított CE/ EMC dokumentum igazolást  is, azaz   CE/ EMC megfelelőséget 
illetően harmadik országbeli székhelyű tanúsító szervezet  által tanúsított szervezet 
dokumentumát is érvényesnek fogják-e  elfogadni a tenderben ? 
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Ajánlatkérő válasza: 
A CE jelölés Ajánlatkérő ismeretei szerint az alábbit jelenti: 
A jelölés azt igazolja, hogy a vállalkozás által előállított terméket megvizsgálták, és az 
megfelel az összes uniós szintű biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásnak. CE-
jelöléssel lehet ellátni minden olyan terméket, melyet az uniós belső piacon forgalmaznak – 
függetlenül attól, hogy azt az EGT-n belül vagy az EGT-n kívül állították-e elő. 
A fentiekre tekintettel, ha van a terméken „CE” jelölés, akkor az automatikusan érvényes az 
EU-ban. 
Ajánlatkérő ugyanakkor nem várja el, hogy kizárólag EU székhelyű Tanúsító Szervezet 
vizsgálja be a terméket, a harmadik országbeli, azaz NEM Európai Uniós székhelyű tanúsító 
szervezet által kiadott dokumentum is elfogadható. 
 
3. Kérdés 
A 100 m2 LEDFAL esetlén a  0,5 m2-es  felületű kabinett mérethez ragaszkodik-e a Tisztelt 
Ajánlatkérő, vagy elfogad e  min. 100 m2 felületű, 0,5 m2-nél  nagyobb 80 x 90 cm 
kabinetméretet is, amelyből  könnyebb többféle 16:9-es LEDFAL méretet kirakni ? 
 
Ajánlatkérő válasza: 
Ajánlatkérő NEM kíván eltérni a közbeszerzési dokumentumokban megadott mérettől, azaz a 
kiírásban megadottra kérjük az ajánlatot (felülete: 100 m2 (200 db 1000 x 500 mm-es panel)). 
 
 
 
Kérem a fenti tájékoztatás szíves tudomásul vételét. 
 
 
 
Debrecen, 2017. március 10. 
 

Tisztelettel: 
 
 

Schidlik Zoltán 
ügyvezető 

TENDERZ Tanácsadó Kft. 
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