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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-362/2016.: Adásvételi 
keretszerződés egyszerhasználatos fecskendők és tűk beszerzése tárgyában” tárgyú közbeszerzési 
eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.  
 
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi választ adja a Kbt. 56. § (2) 
bekezdése alapján:  
 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.1.: 
II. rész: egyszerhasználatos fecskendő 3 részes 2. tétel: Egyszerhasználatos tűvel szerelt, holttér nélküli 
inzulinos fecskendő. 
Kérdés: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő a 0,5 µL minimális maradék térfogattal rendelkező termék 
megajánlását, mely a felhasználást jelentős mértékben nem befolyásolja? 
Piaci ismereteink és a gyakorlati tapasztalatok alapján, az integrált tűvel ellátott fecskendők 
kialakításukból kifolyólag rendelkeznek minimális holttérrel, kérjük, mérlegeljék a fenti paraméter 
előírásának módosítását, és a minimális maradék térfogat elfogadását.  
 
V.1.: 
A 0,5 µL minimális maradék térfogattal rendelkező termék megajánlása elfogadható, mivel olyan 
minimális értékről van szó, ami a felhasználást jelentős mértékben nem befolyásolja. 
 
K.2.: 
II. rész: egyszerhasználatos fecskendő 3 részes 4. tétel 
Ajánlatkérő a szakmai specifikációban 2 ml-es fecskendőt ír elő, mely alapján feltételezhető, hogy 
maximálisan 2 ml oldat felszívása és bejuttatása lesz az említett eszköz rendeltetésszerű használata. 
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Ennek a feltételnek az általunk megajánlani kívánt 3 ml-es fecskendő is maradéktalanul eleget tesz, az 
előírt minimumkövetelményt teljesíti (sőt igény szerint több oldat felszívására és befecskendezésére is 
alkalmas, ami esetenként előnyös is lehet, többlettartalommal bír, különös tekintettel arra, hogy a 
következő termék űrtartalommal már 5 ml). Fentiek miatt kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy ezen a 
soron mind a 2 ml-es, mind a 3 ml-es háromrészes fecskendő megajánlását fogadja el egyenértékű 
ajánlásként. 
 
V.2.: 
A 3 ml-es háromrészes fecskendő megajánlását nem tudjuk szakmailag 2 ml-es háromrészes 
fecskendővel egyenértékű ajánlásként elfogadni. A méretmeghatározást gondos szakmai mérlegelés 
előzte meg, melyben vizsgáltuk az előző évek felhasználását, az orvosi terápiás gyakorlatban 
alkalmazott gyógyszerbeadási módokhoz szükséges fecskendő méreteket. A 2 ml-es méret a megfelelő 
– ami nem feltételezésekre épülő méret -, nincs szükség ebben az esetben + 50%-os méretnövekedésre. 
 
K.3.: 
V. rész egyszerhasználatos tűk 13. tétel 
Az általunk megajánlani kívánt termék 0,64 cm-rel rövidebb az ajánlatkérő által feltüntetett mérettől, 
mely az általános szakmai felhasználási tapasztalatok szerint nem nevezhető jelentősnek. Ebben a 
részben 21 tétel megajánlását kéri Ajánlatkérő összesen 5268900 db-ra vonatkozóan. A jelzett soron 
szereplő termék a beszerezni kívánt összmennyiség 3,5 %-ára vonatkozik. Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, 
hogy ennek a tükrében is mérlegelje ezen terméksor ill. rész esetében az ajánlattételre vonatkozó minél 
szélesebb körű verseny biztosításának lehetőségét, amennyiben a minimális méretbeli eltérés a 
felhasználás tekintetében az Önök részéről és gyakorlata alapján is elfogadható. Fentiek miatt kérjük 
tisztelt Ajánlatkérőt, hogy ezen a soron mind a 23 G 1 ½, mind a 23 G 1 ¼-es méretű ták megajánlását 
is fogadja el egyenértékű ajánlásként. 
 
V.3.: 
Ezen a soron a 23 G 1 ½ és a 23 G 1 ¼-es méretű tűk megajánlását egyenértékű ajánlásként nem tudjuk 
elfogadni. A 0,64 cm-rel rövidebb tű jelentős – és nem minimális – eltérés a különböző injekció beadási 
módszerek esetében. Nem tudható, hogy a kérdésfeltevő kevésnek, vagy soknak érzi-e az 
összmennyiségnek, ettől függetlenül a legkisebb hányadnak is meg kell felelnie a műszaki és szakmai 
kritériumoknak.  
 
K.4.: 
V. rész egyszerhasználatos tűk 18. tétel 
Az általunk megajánlani kívánt termék 0,31 cm-rel rövidebb az ajánlatkérő által feltüntetett mérettől, 
mely az általános szakmai felhasználási tapasztalatok szerint nem nevezhető jelentősnek. Ebben a 
részben 21 tétel megajánlását kéri Ajánlatkérő, összesen 5268900 db-ra vonatkozóan. A jelzett soron 
szereplő termék a beszerezni kívánt összmennyiség alig 1 %-ára vonatkozik. Kérjük tisztelt 
Ajánlatkérőt, hogy ennek tükrében is mérlegelje ezen terméksor ill. rész esetében az ajánlattételre 
vonatkozó minél szélesebb körű verseny biztosításának lehetőségét, amennyiben a minimális méretbeli 
eltérés a felhasználás tekintetében az Önök részéről és gyakorlata alapján is elfogadható. Fentiek miatt 
kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy ezen a soron mind a 25 G 1 5/8” mind a 25 G 1 ½’ méretű tűk 
megajánlását is fogadja el egyenértékű ajánlásként. 
 
V.4.: 
Ezen a soron a 25 G 1 5/8” és a 25 G 1 ½” méretű tűk megajánlása elfogadható egyenértékű ajánlásként. 
A 0,31 cm-rel rövidebb tű jelentős eltérés ugyan, de a fogászati ellátásban használjuk és használhatjuk 
a megajánlott két méretet is.  
Ajánlatkérő e tekintetben a módosításról korrigendumot adott fel. 
 
K.5.: 
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Iratminták – 1. sz. melléklet: Tartalomjegyzék 
Előírás: „megajánlott termékenként 2 db termékminta” 
Kérdés: Tekintettel arra, hogy t. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban termékminta benyújtását nem írta 
elő, ugyanakkor az iratminták részét képező tartalomjegyzék ilyen igényt tartalmaz, kérjük, 
szíveskedjen tisztázni, hogy az ajánlattétel során szükséges-e megajánlott termékenként 2 db 
termékminta benyújtása. Továbbá kérjük pontosítani, amennyiben termékminta benyújtása szükséges, 
hogy darabszám alatt Ajánlatkérő kiszerelési egységet, vagy 1-1 db terméket ért.  
 
V.5.: 
Termékminta benyújtása nem szükséges. Az „Iratminták” Tartalomjegyzékéből ez a kitétel törlésre 
került.  
 

Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentáció  módosítása 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati felhívás 
módosításáról hirdetményt adott fel.  
 
A módosítás a közbeszerzési dokumentáció következő pontjait érinti: 

• Műszaki leírás V. rész 18. tétel  
• iratjegyzék tartalomjegyzékét.  

 
 
Az ajánlati felhívás módosításával az eljárás ajánlattételi határideje meghosszabbításra került.  
A módosított ajánlattételi határidő: 2017. január 18. 10.30 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 


