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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-379/2016.: Adásvételi 
szerződés - Egyszerhasználatos textília beszerzése a DE Klinikai Központ részére” tárgyú 
közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.  
 
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre az alábbi válaszokat adja meg a Kbt. 56. 
§ (2) bekezdése alapján:  
 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.1.: 
Jól értelmezzük-e, hogy a specifikáció VII. – VIII. – IX. és a X. részében az egybecsomagolt 
zsilipingeknél és a zsilipnadrágoknál is egy-egy méretnek kell megfelelni?  
 
V.1.: 
Az egybecsomagolt zsiliping esetén mindkét méretnek meg kell felelni. A zsilipnadrág esetén 
csak az egyik méretnek kell megfelelni (belső vagy külső hossz), a csípőszélességnek viszont 
kötelező. 
 
K.2. 
A kiírás IV. részéhez: A szakmai specifikáció szerint a zsilipnadrág hátsó vagy oldalzsebbel 
ellátott. Miután a zsilipnadrághoz tartozó zsiliping zsebes, ezért kérjük elfogadni a zseb nélkül 
készült zsilipnadrágot is ebben a fejezetben. 
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V.2.: 
A műszaki leírás specifikációja módosításra kerül oly módon, hogy a zsilipnadrághoz nem 
kérünk zsebet. 
 
K.3. 
A kiírás V. részéhez: A szakmai specifikációban a V/6. és V/7. sorokban derékgumizással ellátott 
zsilipnadrág szerepel, ugyanakkor az V/1-V/5. sorokban megkötős. Miután több gyártó vagy 
egyik vagy másik típust gyártja, ezért kérjük, hogy vagy fogadja el Ajánlatkérő az V/6-V/7. 
sorokra is a megkötős zsilipnadrágot, vagy pedig ezt a két sort sorolja át új csoportba. Ebben az 
esetben nyilván több pályázó tud ajánlatot tenni ezekre a tételekre, amely a közbeszerzésre 
vonatkozó elvek szerint elősegíti a versenyt a potenciális ajánlattevők között. A szakmai 
specifikáció szerint a zsilipnadrág hátsó vagy oldalzsebbel ellátott. Miután a zsilipnadrághoz 
tartozó zsiliping zsebes, ezért kérjük elfogadni a zseb nélkül készült zsilipnadrágot is ebben a 
fejezetben. 
 
V.3.: 
Ajánlatkérő a felhívás módosításáról hirdetményt adott fel. A V. rész megbontásra került V/A. és 
V/B. részre.  
 
K.4. 
A kiírás XI., XII. és XIII. részéhez: A szakmai specifikáció egyedi, külső PE vákuum-csomagolást 
ír elő. Miután ismereteink szerint a piacon mindösszesen egyetlen gyártó használ 
vákuumcsomagolást ezen és egyéb termékeinél, ezért a verseny szélesítése érdekében kérjük, 
hogy Ajánlatkérő fogadjon el nem vákuumcsomagolású termékeket is ezekben a csoportokban. 
Véleményünk szerint a szakmai kiírásban foglalt kitétel szűkíti a közbeszerzésekre érvényes 
versenyt, számos gyártót eleve kizár az ajánlattétel lehetőségéből. 
 
V.4.: 
Ajánlatkérő elfogadja a felvetést, a vákuumcsomagolás törlésre került minden kérdéses kabátos 
résznél.  
 
 
 

Tájékoztatás az Ajánlati felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok módosításáról 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati 
felhívás módosításáról hirdetményt adott fel.  
 
Ajánlatkér ő az eljárás ajánlati felhívását és közbeszerzési dokumentációját az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1., Ajánlatkérő az eredeti felhívás 5. részét kettébontotta 5/A. és 5/B. eljárási részekre.  

- 5/A. rész (EH nem steril zsilipnadrág, zöld 49 g/m²): 24 havi működéshez szükséges EH 
textil beszerzése: 20936 db. 

 A dokumentációban részletezettek szerint - 30 % mennyiségi eltérés lehetséges. 
- 5/B. rész (EH nem steril, gumírozott derekú zsilipnadrág, zöld 49 g/m2): 24 havi 

működéshez szükséges EH textil beszerzése: 11754 db. 
 A dokumentációban részletezettek szerint - 30 % mennyiségi eltérés lehetséges. 
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2., Ajánlatkérő a 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. részek esetén a Műszaki leírást 
módosítja.  
 
3., Ajánlatkérő továbbá módosítja a felhívás következő pontjait is:  
- az M1) alkalmassági feltételeket; 
- a felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség időtartamát. 
 
4., Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokat a felhívás módosításának megfelelően szintén 
módosítja. 
A módosított közbeszerzési dokumentumok a korrigendum megjelenését követően korlátozás 
nélkül teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetőek az eredeti ajánlati felhívás I.3) 
pontjában megadott címen. 
 

 
Az ajánlati felhívás módosításával az eljárás ajánlattételi határideje is meghosszabbításra került.  

 
A módosított ajánlattételi határidő: 2017. január 17. 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 


