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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-384/2016 Speciális 
szívsebészeti anyagok beszerzése a DE Klinikai Központ részére” tárgyú közbeszerzési 
eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett, melyre az alábbiakban 
adjuk meg válaszainkat: 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.1.  
Kérdés a „Specifikáció a 5. részre – Termék megnevezése: Swan-Ganz TD kathéter” 
specifikációval kapcsolatban:  
A termékkel szemben támasztott orvos szakmai követelmények között szerepel, hogy a ballon 
felfújásához használt 1,5 mm-es fecskendő „a fecskendő csavarmentes csatlakozású” legyen.  
Ajánlatkérő elfogad-e csavaros csatlakozású fecskendőt? 
V.1. 
Ajánlatkérő e tekintetben módosítja a műszaki specifikációt: „a fecskendő csavarmenetes 
csatlakozású”. Ajánlattevő elfogad csavaros/csavarmenetes csatlakozású fecskendőt a ballon 
felfúvásához, mely megfelel az eredetileg szándékozni kiírt csavarmenetes csatlakozásnak. 
 
K.2.  
Kérdés a „Specifikáció a 21. részre – Termék megnevezése: Szubklávia kanül” specifikációval 
kapcsolatban:  
A termékkel szemben támasztott orvos szakmai követelmények között szerepel, hogy a kanül 8 F 
átmérőjű legyen.  
Ajánlatkérő elfogad-e az 8,5 F átmérőjű eszközt? 
V.2. 
Ajánlatkérő a 21. sorszámú tétel vonatkozásában ragaszkodik az ajánlattételi dokumentáció 
műszaki specifikációjában szereplő centrális vénás kanül 8 F -es átmérőjéhez. 
 
K.3. 
Kérdés a „Specifikáció a 21. részre – Termék megnevezése: Szubklávia kanül” specifikációval 
kapcsolatban:  
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A termékkel szemben támasztott orvos szakmai követelmények között szerepel, hogy szikét is 
tartalmazzon a csomag.  
 
Elfogadja Ajánlatkérő, ha a szikét az eszköz mellé, külön csomagban adjuk? 
V.3. 
Ajánlatkérő nem fogadja el külön csomagban a szikét. 
 
K.4. 
Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a 22. részre (Nyomásmérő) vonatkozóan a pontos 
beazonosítás érdekében részletesebb termékleírást megadni szíveskedjenek. 
V.4. 
Ajánlatkérő a részletesebb termékleírást a műszaki specifikáció módosításával adja meg. 
 
K.5. 
Műszaki specifikációban elvárt feltétel: „Az artériás és a vénás vonal piros illetve kék színnel 
kódolva”. 
Megfelelő-e az intézménynek olyan szett, ahol az artériás vonal kékkel jelölt, a másik vonal 
színtiszta? 
V.5. 
Nem, mivel a színkódolás hiányában nagyobb az egyes szárak véletlenszerű felcserélésének 
lehetősége. 
 
K.6. 
Milyen gyártmányú / típusú monitorhoz csatlakoztatják a nyomásmérőt?            
V.6. 
12 darab Draeger Infinity Delta és 5 darab Philips IntelliVue MX 700 típusű monitorhoz kell 
nyomásmérő kábelt biztosítani Ajánlattevőknek. 
 
K.7. 
Hány monitort csatlakozó kábellel kívánják használni a nyomásmérőt?             
V.7. 
Minden egyes monitorhoz 2 darab nyomásmérő kábel szükséges. 
 
K.8. 
Hány monitort csatlakozó kábellel kívánják használni a nyomásmérőt?             
V.8. 
Minden egyes monitorhoz 2 darab nyomásmérő kábel szükséges. 
 
K.9. 
Ajánlatkérő, az Ajánlattételi Felhívás III.1.3.) pontjában előírja, hogy az Ajánlattevő által 
benyújtandó referenciaigazolások, illetve nyilatkozatok tárgya szívsebészeti fogyóanyagok 
szállítása legyen. Az ajánlattételi Dokumentáció mellékletét képező műszaki specifikáció 5., 6., 
21. és 22. sorszámú tételei az intenzív ellátásban használt eszközöket írnak le, amelyek 
alkalmazása nem korlátozódik a szívsebészeti beavatkozásokat követő intenzív terápiás 
eljárásokra. 
Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy tegye lehetővé a fenti tételek vonatkozásában intenzív terápiás 
eszközök szállítása tárgyú referenciaigazolások, illetve nyilatkozatok benyújtását is. 
V.9. 
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Ajánlatkérő, az Ajánlattételi Felhívás III.1.3.) pontjában előírtak szerint kéri igazolni az 
alkalmasságot, mivel Ajánlatkérő a kérdéses eszközök szívsebészeti alkalmazásra vonatkozó 
alkalmasságát vizsgálja. 
 
 
K.10. 
Ajánlatkérő, az Ajánlattételi Dokumentáció mellékletét képező műszaki specifikációban a 21. 
sorszámú tétel vonatkozásában azt írja elő, hogy a legalább 4 lumenű szubklávia kanül 8F 
átmérőjű legyen. Egyben Ajánlatkérő rögzíti a specifikációs táblázat tetején, hogy „Ajánlatkérő 
méretbeli eltérést nem fogad el”. 
A szóban forgó termék gyártóinak jelentős hányada a terméket 8,5F átmérővel hozza 
forgalomba. A 8F átmérő 2,64 mm-nek felel meg, míg a 8,5F átmérő 2,805 mm-nek. Tehát az 
átmérőbeli eltérés 0,165 mm, amely különbség álláspontunk szerint nem tekinthető 
szignifikánsnak, így a termék felhasználhatóságát befolyásoló eltérésnek. 
A fentiek alapján kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a 21. sorszámú tétel esetében, a 8,5F átmérőt is 
szíveskedjen elfogadni, mint megfelelő egyenértékű ajánlat, a minél szélesebb körű 
versenyhelyzet kialakítását elősegítendő.   
 V.10. 
Ajánlatkérő a 21. sorszámú tétel vonatkozásában ragaszkodik az ajánlattételi dokumentáció 
műszaki specifikációjában szereplő centrális vénás kanül 8 F -es átmérőjéhez. 
 
K.11. 
A 21. Részben (Szubklávia kanül) az Ajánlatkérő elfogad-e 10Fr-es méretet 8Fr helyett? 
V.11. 
Ajánlatkérő a 21. sorszámú tétel vonatkozásában ragaszkodik az ajánlattételi dokumentáció 
műszaki specifikációjában szereplő centrális vénás kanül 8 F -es átmérőjéhez. 
 
K.12. 
Adásvételi szerződés 2.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben az áru fogyása indokolja Vevő 
a rendes megrendelésen kívül rendkívüli megrendelést is jogosult intézni Eladó részére. A 
rendkívüli megrendelések szabályaira egyebekben a rendes megrendelések szabályait kell 
alkalmazni. 
Kérdés: kérjük tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, milyen jellegű rendkívüli megrendelések 
adódhatnak. Esetleg példa jelleggel múltbeli történéseket - gyakoriság, mennyiség tekintetében- 
meg tud-e tisztelt Ajánlatkérő hivatkozni, mivel nem egyértelmű, milyen szabályok vonatkoznak 
arra, ha a Vevői igény lényegesen nagyobb lenne, mint az 1. sz. melléklet szerint jelölt 
mennyiség?  
V.12. 
Tájékoztatjuk a tisztelt Ajánlattevőt, hogy Ajánlatkérő a beszerzés mennyiségét %-os eltéréssel 
meghatározta. A megrendelések alapján történő szállítások pontos ütemezése – tekintettel a 
beszerezni kívánt árukkal végzendő egészségügyi beavatkozásokra – előre nem tervezhető. 
Emiatt Ajánlatkérő számára lényeges, hogy biztosítson arra lehetőséget, hogy például az 
esetszám váratlan megemelkedése esetén a szükséges többlet áru beszerzését ne csak havi egy 
alkalommal rendelhesse meg. Egyúttal jelezni kívánjuk, hogy a szerződés első számú 
mellékletben szereplő mennyiségek megegyeznek a többi közbeszerzési dokumentumban foglalt 
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mennyiséggel, és arra Ajánlatkérőnek nem nyílik joga, hogy a beszerzés mennyiségét a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakon túl rendkívüli megrendeléssel módosítsa. 
 
 
K.13. 
Adásvételi szerződés 2.6 ... amennyiben az eseti megrendelésben Vevő által meghatározott áru 
Eladónak a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülményből kifolyólag nem áll 
rendelkezésére, és Eladótól nem elvárható, hogy a körülményt elkerülje, úgy az eseti 
megrendelésben szereplő áruval egyenértékű áruval kell azt helyettesítenie. 
Kérdés: kérjük tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy tekintettel arra, hogy a jelen beszerzés a 
specifikációval pontosan meghatározza a beszerzendő tárgyak körét, mi vonatkozik az e pontban 
hivatkozott egyenértékű termékre? (funkciójában és árában is azonos, készleten lévő termék 
helyettesítésére van lehetőség?) 
V.13. 
Tájékoztatjuk tisztelt Ajánlattevőt, hogy a szerződés 2.6. pontja szerinti helyettesítő termékkel 
történő teljesítés esetén az eseti megrendelésben szereplő áruval egyenértékű áruval van 
lehetőség teljesíteni 2.6. pontban foglalt feltételek szerint. Az egyenértékűség fennállása kapcsán 
Ajánlatkérő a 2.6.1 pontban foglaltak szerint azt vizsgálja, hogy az Ajánlattevő által megajánlott 
helyettesítő áru maradéktalanul megfelel-e a műszaki leírásban foglaltaknak. Ha tehát a 
megajánlott helyettesítő áru funkciójában és árában azonos a megrendelésben szereplő áruéval, 
úgy Ajánlattevő teljesítése csak abban az esetben szerződésszerű, ha a helyettesítő áru egyúttal 
maradéktalanul megfelel a műszaki leírásban foglaltaknak. Ha csak részben felel meg, akkor 
Ajánlattevő helyettesítő termékkel történő teljesítése nem minősül szerződésszerű teljesítésnek. 
 
K.14. 
Adásvételi szerződés 11.5. A szerződés nem határozza meg mit tekint a Vevő részéről súlyos 
szerződésszegésnek. 
Kérdés: kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, mérlegelje, hogy e pontban a Vevőre vonatkozó súlyos 
szerződésszegés eseteit is nevesíti, pl. hogy a 90 napot meghaladó késedelmes fizetést. 
V.14. 
Ajánlatkérő mérlegelte, és nem kívánja Vevő súlyos szerződésszegésének az eseteit nevesíteni. 
 
K.15. 
Adásvételi szerződés 10.6. Eladó nemteljesítése esetén Vevő meghiúsulási kötbért jogosult 
érvényesíteni Eladóval szemben. A kötbér alapja a meghiúsulással érintett termékekre eső nettó 
vételár.  
Észrevétel: jelezni szeretnénk tisztelt Ajánlatkérőnek, hogy e pontban - vélhetően véletlenül - a 
kötbér %-os mértéke is törlésre került. 
V.15. 
Ajánlatkérő megvizsgálta az észrevételt, és az arra tekintettel módosította a szerződés szövegét 
 
K.16. 
16. Dual stage vénás kanül 
 

Specifikáció: 
- a kanül legyen PVC alapanyagú, adalékanyagmentes  
- rendelkezzen egyértelmű mélységjelzővel  
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- a vég részen legyen flexibilis, nyitott végű, tompakúpos kiképzésű, oldalán is nyílásokkal 
ellátott  

- legyen drót spirállal merevítve a kanül csatlakozó alatti része, valamint a jobb pitvarba 
és a vena cava inferiorba eső rész között is  

- kanül végének átmérője: 36Fr  
- középső rész külső átmérője: 50Fr 

 
Kérdés: 
 
Megajánlható-e középső rész külső átmérője: 50Fr helyett 51 Fr méretű kanül, amely 
minimális (2%) méretváltozás és nem okoz lényeges áramlásbeli eltérést. 
(az 51 Fr méret felel meg inkább az általánosságban elfogadott méretnek, 50Fr átmérőjű 
eszközt tudomásunk szerint csak egy gyártó állít elő, ezért ezen előírás véleményünk 
szerint indokolatlanul korlátozza a versenyt és ezért ellentétes a Kbt. 2. § (2) és 58. § (3) 
bekezdésében előírtakkal) 

V.16. 
Az ajánlatkérő ragaszkodik az eredeti műszaki specifikációban szereplő 36/50 Fr-es külső kanül 
külső átmérőhöz. 
 
K.17. 
22. Nyomásmérő 
 
Specifikáció: 
Két invazív csatorna egyidejű mérésére alkalmas.  
- Az artériás és vénás vonal piros illetve kék színnel kódolva 
- A szett teljes egészében egyszer használatos, eldobható legyen 
 
Kérdés: 
 
A specifikáció egy általánosnak mondható „nyomásmérő szett” meghatározása. A monitorok és 
a nyomásmérő szett összeköttetéséhez szükséges interface kábel(ek) biztosítása a „nyomásmérő 
szett” szállító (Ajánlattevő) vagy Megrendelő (Ajánlatkérő) feladata? 
 
Ha ajánlattevő feladata, kérjük pontosan meghatározni, hogy milyen gyártmányú és típusú 
monitor(ok)-hoz szükséges majd csatlakoztatni a nyomásmérő szettet, valamint hány és milyen 
típusú monitor használata történik egyidejűleg? 
V.17. 
Az összeköttetéséhez szükséges interface kábel(ek) biztosítása Ajánlattevő feladata. 12 db 
Drager Infinity Delta és 5 db Philips IntellyVue MX 700 típusú monitoroz kell biztosítani 
nyomásmérő kábelt Ajánlattevőnek. Minden egyes monitorhoz 2 db nyomásmérő kábel 
leszállítása szükséges. Lásd 4, 6,7,8. kérdésekre adott válaszokat. 
 
K.18. 
7. rész: A műszaki specifikációban meghatározott „CO szett a termodilutios perctérfogat 
méréséhez” elnevezésű részhez   elegendő-e a mérőfolyadék hőmérsékletének méréséhez, a 
fecskendőhöz csatlakoztatható hőmérő fogadására alkalmas elektromos port csatlakozó, amely 
csavarmenettel  illeszkedik a Swan-Ganz katéter proximális lumenéhez? 
V.18. 
Ajánlatkérő ragaszkodik ahhoz, hogy a mérőfolyadék hőmérsékletének méréséhez használt 
fecskendőhöz csatlakoztatható, a hőmérő fogadására alkalmas elektromos port csatlakozó ne 
csavarmenettel illeszkedjék a Schwan-Ganz katéter proximális lumenéhez, mivel a jelenleg 
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használt  Schwan-Ganz katéterhez illeszkedő páciens kábellel ez a típusú csatlakozás 
a kompatibilis.   
 
K.19. 
21. rész: A 8 F katéter vastagság helyett elfogadnak-e 8,5 F-es katétert, mivel a két méret között 
szakmailag szignifikáns különbség nincs. 

V.19. 
Ajánlatkérő a 21. sorszámú tétel vonatkozásában ragaszkodik az ajánlattételi dokumentáció 
műszaki specifikációjában szereplő centrális vénás kanül 8 F -es átmérőjéhez. 
 

Ajánlati felhívás és Közbeszerzési dokumentáció módosítása 
 

Tekintettel arra, hogy a Kbt. 52. § (4) b) pontja és 52. § (5) bekezdése alapján a Műszaki leírás 
módosításával az ajánlattételi határidő meghosszabbítása is szükséges, ezért Ajánlatkérő 
tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati felhívás 
módosításáról hirdetményt adott fel.  
 
A módosított ajánlati felhívás szerint az ajánlati felhívás IV.2.2) pontjában szereplő ajánlattételi 
határidőt, valamint a IV.2.7) pontjában szereplő, az ajánlatok felbontásának időpontját az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:  
Dátum: 2016/11/24.     Helyi idő: 10:30 óra 
 
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei:  
Dátum: 2016/11/24.     Helyi idő: 10:30 óra 
 
 
Ajánlatkérő a Műszaki Leírást a jelen kiegészítő tájékoztatásokra adott válaszok alapján 
módosítja.  
 
Az egybeszerkesztett módosított Műszaki Leírás illetve a javított szerződéstervezet a felhívásban 
megadott elérhetőségről tölthető le, a módosított ajánlati felhívás közzétételének napján. A 
módosító hirdetmény megjelenéséről Ajánlatkérő tájékoztatni fogja az ajánlattevőket. 
 
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét. 
 
 

 
Debrecen, 2016. november 15. 
 
 Debreceni Egyetem 
 Kancellária  
 Jogi Igazgatóság  
 Közbeszerzési Osztály 


