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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-331/2016.: Adásvételi 
keretszerződés a Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinika és Idegsebészeti Klinika részére 
nagyízületi és gerincsebészeti implantátumok szállítására (térítésmentes műszerkészlet és 
konszignáció biztosításával)” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz 
kiegészítő tájékoztatás érkezett.  
 
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi válaszokat adja meg a Kbt. 
56. § (2) bekezdése alapján:  
 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.1.: 
Ajánlatkérő a szakmai ajánlat részeként előírta a megajánlott műszerkészletek bemutatását. Az 
„Ortopédia_Műszaki_leírás_árazatlan_költségvetés” megnevezésű táblázatban ezen felül az 
implantátumok esetében a „/A megajánlott műszerekből minta biztosítása szükséges/” előírás is 
szerepel. Helyesen értelmezzük-e, hogy a műszerkészletek mintaként történő bemutatása 
kizárólag az Ajánlatkérő erre vonatkozó felhívására szükséges, és nem kell valamennyi 
megajánlott rész tekintetében az ajánlat részeként a műszerkészleteket is bemutatni? 
 
V.1.: 
Igen, jól értelmezik. A nyertes ajánlattevőnek csak felkérésre, a szerződés aláírás előtt kell a 
beültetőkészletet bemutatnia. Az ajánlatban viszont kérjük a műszerkészlet leírását, fényképes 
brossúra bemutatásával. 
 



DEK-331/2016.  1. sz. kiegészítı tájékoztatás 

  2. / 2 oldal 

 
K.2.: 
Ajánlatkérő a különböző vállízületi implantátumok műszaki leírásában előírta, hogy „/Az 
implantátum szállítója vállalja, hogy a protézis tervezéséhez szükséges sablonokat digitális 
formában, dxf formátumban a felhasználó, illetve a felhasználó által megnevezett informatikai 
cég részére preoperatív tervezés céljából rendelkezésre bocsátja./” 
Tekintettel arra, hogy az általunk megajánlani kívánt implantátumokhoz a sablon digitálisan 
nem elérhető, elfogadja-e Ajánlatkérő RTG képre helyezhető sablont biztosítását, amely 
funkcionálisan egyenértékű a digitális változattal és az operáció tervezése ugyanúgy elvégezhető 
vele? 
 
V.2.: 
Ajánlatkérő elfogadja. 
 
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét az ajánlat összeállítása során. 
 
 
 
 Debreceni Egyetem 
 Kancellária  
 Jogi Igazgatóság  
 Közbeszerzési Osztály 


