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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-345_Adásvételi keretszerződés 

inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és betegalátét tárgyában” tárgyú 

közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.  

 

Kiegészítő tájékoztatás 

 

K.5.: Az Ajánlati felhívásban szereplő, 2. részben meghatározott egészségügyi betétekre 

vonatkozóan, az Ajánlatkérő 34 x 9 cm, illetve 26 x 7 cm-es méretet szabott meg +/- 5%-os 

eltérési lehetőséggel. Az általunk forgalmazott betétek méretei 28 x 10 cm, illetve 22 x 9 cm, 

amelyek kívül esnek a megadott tartományon, azonban a felhasználási területük megegyezik. 

Van-e lehetőség ajánlatra eltérő méretű, de azonos felhasználású betétekkel? 

 

V.5.: Az egészségügyi betétek kapcsán fenntartjuk az általunk megadott méreteket. Ezek a 

méretek szükségesek, illetve biztosítják a megfelelő választékot a különböző kórképek-vérzések 

esetén. 

 

K.6.: A betegalátétekre vonatkozó műszaki leírásban 80 x 170 cm-es (+/- 5 %) méretre kérnek 

ajánlatot. Az általunk forgalmazott termék 90 x 180 cm-es, amely kívül esik a megadott 

tartományon, de a felhasználási területet tekintve megegyezik. Van-e lehetőség ajánlatra eltérő 

méretű, de azonos felhasználású betegalátétre? 

 

V.6.: A 4. rész 80 x 170 cm-es betegalátét esetén Ajánlatkérő elfogadja a nagyobb méretet a 

kórházi ágyak mérete miatt. Az ajánlati felhívás II.2.4) pontja és műszaki leírás módosításra 

került, Ajánlatkérő a 80 x 170 cm-es betegalátét kapcsán +20/-5 %-es eltérést tesz lehetővé. 
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K.7.: Cégünk csak a IV. rész 3. tételére: Betegalátét 80x170 cm kíván ajánlatot tenni. Kérjük 

Ajánlatkérőt, fontolja meg a IV. rész tovább bontani a verseny kiszélesítése érdekében. 

 

V.7.: Ajánlatkérő kiszélesítette a versenyt azzal, hogy 4 részt biztosított. Amennyiben egy 

gazdasági szereplő nem a teljes részre kíván ajánlatot tenni, úgy a felhívás VI.3) 9. pontja, 

valamint a Kbt. 35. § (1) bekezdés alapján lehetősége van közös ajánlattételre. 

 

K.8.: 2. rész Egészségügyi betétek esetén: 

A műszaki követelményekben +/- 5 % méretbeli eltérés engedélyezése szélességében alig 0,5 cm 

eltérést tesz lehetővé, ami jelentősen szűkíti a minimum feltételeknek való megfelelést. Ezért 

elfogad-e a kiíró a megadott méretnél több, mint 5 %-al meghaladó méretet, azaz 33,5x13,2 és 

43x16,2 cm-es méretekkel rendelkező termékeket? A termékek anatómiailag formázottak, ezért a 

megadott méretek a termék legszélesebb pontján mért méretet jelölik. 

 

V.8.: Lásd V.5. válaszunkat. 

 

K.9.: 4. rész betegalátét esetén: 

a) A betegalátétet forgalmazó cégek termékeik kapacitását különböző csepprendszer 

használatával jelölik meg és ez jelentősen megnehezíti a pályázó cégek termékeinek egymással 

történő összehasonlítását illetve a műszaki követelményben megfogalmazott minimum 

feltételeknek való megfelelés elbírálását. Ezért elfogad-e Tisztelt Ajánlatkérő 4 csepprendszerben 

2 cseppel rendelkező betegalátétet? 

b) Továbbá a műszaki követelményben leírt 80 x 170 cm-es megjelölés esetén 90 x 180 cm-es 

betegalátétet. A mindkét irányban 10 cm-el nagyobb méret az ágyazás könnyebbé téve, jelentősen 

segíti a termék használatát. 

 

V.9.:  
a) A betegalátétek kapacitását jelölő csepprendszerek különbözősége miatt elfogadható a 4 

csepprendszerben 2 cseppel rendelkező alátét.  

b) Lásd V.6. válaszunkat. 

 

K.10.:  

Kitöltendő „DEK345_bearazando_artablazat_muszaki_leiras_2._kieg._taj_utan_modositott” – 

Excel táblázatban a 2. rész és a 4. rész „G” oszlopában „Kiszerelési egységre vetített nettó ár 

(Ft/db)” szerepel ellentétben az 1. és 3. rész „G” „Nettó egységár (Ft/db)”. Nem történt elírás és 

hasonlóan az 1. és 3. rész „G” oszlopával „Nettó egységár (Ft/db)”-ra gondol Tisztelt 

Ajánlatkérő? Az Ajánlattevők kiszerelései eltérőek lehetnek (pl. 10 darabos vagy 14 darabos 

kiszerelés) és azokat felszorozva a „Tájékoztató mennyiség” –el nem összehasonlíthatóak. 

 

V.10.: Ajánlatkérő úgy módosította a műszaki leírást, hogy mind a négy rész „G” oszlopában 

„Nettó egységár (Ft/db)” szerepel. 

 

K.11.: 4. rész Betegalátét 80x170 cm  

Kérem szíveskedjen egyenértékűséget biztosítani a 90x170 cm méretre. A termék az egyéb 

műszaki követelményeknek teljes mértékben megfelel. 

 

V.11.: Lásd V.6. válaszunkat. 

 

Ajánlatkérő a műszaki leírást a jelen kiegészítő tájékoztatásokra adott válaszok alapján módosítja, 

melyet piros színnel jelölt. A módosított műszaki leírás elérhető az eljárást megindító felhívás I.3) 

pontjában meghatározott internetes címen „DEK-345_beárazandó ártáblázat, műszaki leírás_3. 

kieg. táj. után módosított”  elnevezéssel. 
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Tájékoztatás ajánlati felhívás 2. sz. módosításáról 

 

4. rész: Betegalátét 

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése  

A következő helyett: A méret tekintetében +/- 5%-os méretbeli eltérés lehetséges mind szélesség 

mind hosszúság tekintetében. 

Helyesen: A 60 x 60 cm-es és 60 x 90 cm-es betegalátét esetén +/- 5%-os méretbeli eltérés 

lehetséges mind szélesség mind hosszúság tekintetében. 

A 80 x 170 cm-es betegalátét esetén +20/-5%-os méretbeli eltérés lehetséges mind szélesség mind 

hosszúság tekintetében. 

 

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje 

A következő helyett: 2016/11/04 11:30 

Helyesen: 2016/11/10 11:30 

 

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

A következő helyett: 2016/11/04 11:30 

Helyesen: 2016/11/10 11:30 

 

Tájékoztatás közbeszerzési dokumentum módosításáról 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem Ajánlatkérő által indított „DEK-

345_Adásvételi keretszerződés inkontinencia nadrág, egészségügyi betét, pelenka nadrág és 

betegalátét tárgyában” elnevezésű közbeszerzési eljárás „DEK-345_nyilatkozat dokumentáció 

letöltéséről” c. közbeszerzési dokumentumban nem került feltüntetésre az eljárás tárgya. Kérjük, 

hogy a módosított dokumentumot ismételten benyújtani szíveskedjenek! 

 

A módosított dokumentum elérhető az eljárást megindító felhívás I.3) pontjában meghatározott 

internetes címen „2. sz. módosítás DEK-345_nyilatkozat dokumentáció letöltéséről” 

elnevezéssel. 

 

Az eljárás ajánlattételi határideje 2016. november 10. 11.30 perc. 

 

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 

 

 Debreceni Egyetem 

 Kancellária  

 Jogi Igazgatóság  

 Közbeszerzési Osztály 


