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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.10.: 
A Műszaki leírás és ártáblázat a 7. rész tekintetében az alábbiakat tartalmazza: 
 

7 
Perfúziós 
szerelék 
III. 

Minden típusú fecskendős pumpához, 150 cm hosszú, 
nyomásállóság 2 bar, minimális maradék térfogat, Latex és 
DEHP mentes, Luer-Lock csatlakozás, feltöltési térfogat 2,65, 
belső átmérő 2,7/1,5, fényvédett típus, fekete, fényérzékeny 
gyógyszerek beadásához 
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A fekete, illetve narancsszínű szerelék fényvédelemmel kapcsolatos specifikációja az alábbiakban 
különbözik: 
 Fekete: 200-900 nanométer között elnyeli a fényt 



DEK-361/2016.  3. sz. kiegészítı tájékoztatás, tájékoztatás 2. módosításról  

  2. / 2 oldal 

 Narancsszínű: 200-450 nanométer között elnyeli a fényt 
 
Az olyan gyógyszerek esetében, amikor az adott készítményt fényvédett szerelékkel kell beadni, 
általában elegendő a 200-450 nanométer közötti védelem. 
A narancsszínű szerelék biztonságosabb (látható benne az esetlegesen előforduló légbuborék) és 
könnyebb légtelenítést tesz lehetővé. 
 
Kérdés: 
Elfogadja-e Ajánlatkérő, a 7. rész esetében a fekete fényvédett szerelék helyett a narancsszínű 
fényvédett szerelék megajánlását? 
 
Amennyiben Ajánlatkérő nem fogadja el narancsszínű fényvédett szerelék megajánlását, úgy 
kérdésünk a következő: 
Kérdés: 
Elfogadja-e Ajánlatkérő a 7. rész esetében a 0,6x2,7mm átmérőjű fekete fényvédett szerelék 
megajánlását? 
 
V.10.: 
Szakmailag a fekete fényvédett szerelék mellett a narancsszínű fényvédő szerelék is elfogadható. 
Jelenleg is használ több klinika is narancsszínű szereléket, pl. citosztatikumok beadásához. 
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Műszaki leírást módosítani kívánja. 
 

 
Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosítása 

 
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő a Műszaki leírást 
és a Szerződéstervezet 1. sz. mellékletét módosítani kívánja. A közbeszerzési dokumentumok 
változása miatt az Ajánlati felhívás módosításáról hirdetményt adott fel.  
 
Az Ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok módosításával az eljárás ajánlattételi 
határideje is meghosszabbításra kerül:  

 
Módosított ajánlattételi határidő: 2016. november 3. (csütörtök) 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 


