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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-361/2016.: Adásvételi 
keretszerződés vénakanül, infúziós, transzfúziós és perfúziós szerelékek” tárgyú közbeszerzési 
eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.  
 
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi választ adja a Kbt. 56. § (2) 
bekezdése alapján:  
 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.1.: 
Az ajánlati/részvételi felhívás 14-15. oldalán olvasható, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 
rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, az adott rész szerinti 
közbeszerzés tárgyára vonatkozó, összesen legalább az alábbi összegű szállítási referenciával, mely 
szerint a teljesítés a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt: 
1. rész: nettó 6 000 000 HUF (Gravitációs infúziós szerelék közdarabbal)   
2. rész: nettó 30 000 000 HUF (Gravitációs infúziós szerelék közdarab nélkül)  
 
A kérdésünk, hogy cégünk partnerei legtöbb esetben a közdarabbal rendelkező infúziós szereléket 
vásárolják, mely gyártási technológiai szempontból plusz alkatrészt tartalmaz és klinikailag,  
felhasználása szerint több kritériumnak felel meg. Az a kérésünk, hogy a közdarab nélküli termékhez 
elfogadják-e a közdarabbal rendelkező termék referenciáját?  
 
V.1.: 
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3.) pont M.1.) pontjában a következőképpen fogalmazta meg az 
alkalmassági feltételt:  
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„Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 
M.1.) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített, az adott rész 
szerinti közbeszerzés tárgyára vonatkozó, összesen legalább az alábbi összegű szállítási 
referenciával, amely szerint a teljesítés a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt: 
M.1.1.) az 1–3. rész esetén infúziós szerelékek szállítására vonatkozó, a 4-5. rész esetén transzfúziós 
szerelékek szállítására vonatkozó, a 6–7. rész esetén perfúziós szerelékek szállítására vonatkozó, 
legalább az alábbi értékű referenciával: 
1. rész: nettó 6 000 000 HUF; 
2. rész: nettó 30 000 000 HUF; 
3. rész: nettó 170 000 HUF; 
4. rész: nettó 4 000 000 HUF; 
5. rész: nettó 9 000 000 HUF; 
6. rész: nettó 5 000 000 HUF; 
7. rész: nettó 160 000 HUF; 
M.1.2.) a 8-9. részek esetén vénakanülök szállítására vonatkozó, legalább az alábbi értékű 
referenciával: 
8. rész: nettó 30 000 000 HUF; 
9. rész: nettó 6 000 000 HUF. 
Az M1.) alkalmassági feltételben szereplő követelmény egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti 
szerződés bemutatásával is igazolható, vagyis a kért mennyiség több referencia összmennyiségével is 
teljesíthető. 
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya a 
felhívás feladásáig még nem járt le, vagy az adott szerződés kezdő és/vagy lejárati időpontja a 
vizsgált időszakon kívül esik, úgy Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített 
szállítás(ok)ra vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának 
megállapítása során. 
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb szállításokat is 
magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szállítások 
szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során. 
Azon ajánlattevőnek, aki kettő, vagy annál több részteljesítésre nyújt be ajánlatot, a megpályázni 
kívánt részek közüli legszigorúbb alkalmassági minimumkövetelménynek (legmagasabb értékű 
referenciának) valómegfelelést kell teljesítenie. 
Több részre történő ajánlattétel esetén az adott részteljesítésre előírt alkalmassági feltétel 
ugyanazzal a referenciával is igazolható, amennyiben abból a referencia követelmény teljesítése 
megállapíthat.” 
 
A fentiek alapján megállapítható, hogy az 1-3. rész esetén infúziós szerelékek szállításáról kell 
szólnia a referenciának, függetlenül attól, hogy az milyen típusú (közdarabbal rendelkező-e vagy 
sem; vagy cseppszámlálós-e vagy sem). Azaz nem követelmény, hogy pld. az 1. rész esetén csak és 
kizárólag injekciós közdarabbal rendelkező gravitációs infúziós szerelékről, a 2. rész esetén pedig 
közdarab nélküli gravitációs infúziós szerelékről szóljon a referencia. Az 1-3. rész esetén tehát az az 
ajánlatkérői elvárás, hogy infúziós szerelék értékesítését tartalmazza a referencia. 
Kérdésére válaszolva tehát elfogadható az is, ha a 2. rész esetén (a közdarab nélküli termékhez) akár 
közdarabbal rendelkező infúziós szerelékek szállítására vonatkozó referenciát nyújt be ajánlattevő. 
 
 

Ajánlati felhívás módosítása 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati 
felhívás módosításáról hirdetményt adott fel.  
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A módosítás a felhívás következő pontjait érinti: 
• mindegyik rész esetén: II.2.4) pont utolsó bekezdése 
• III.1.3) pont: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – Az alkalmasság 

minimumkövetelményei M.1.) alkalmassági feltétel 
 
 
Az ajánlati felhívás módosításával az eljárás ajánlattételi határideje nem kerül 
meghosszabbításra, az változatlanul: 2016. október 27. 11.00 óra. 
 
A módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az érdeklődő gazdasági 
szereplőket. 
 
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 
 
 
 Debreceni Egyetem 
 Kancellária  
 Jogi Igazgatóság  
 Közbeszerzési Osztály 


