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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Debreceni Egyetem a „DEK-384/2016.: Speciális 
szívsebészeti anyagok beszerzése a DE Klinikai Központ részére” tárgyú közbeszerzési 
eljárására vonatkozóan előzetes vitarendezési kérelem érkezett a műszaki tartalommal 
kapcsolatban 2016. november 17-én. 
 
Kérelmező a 21. rész vonatkozásában az alábbiakat terjesztette elő: 
 
Az Ajánlatkérő által meghatározott 8 F –es kanül átmérőre kiírt műszaki tartalma erősen 
versenykorlátozó. 
A kanül mérethez tartozó 8 F-es kritérium egyértelműen csak a B.Braun cég által forgalmazott 
termék tekintetében elérhető, tehát ezzel egyenértékű megajánlás nem lehetséges. Amennyiben 
Ajánlatkérő nem ért egyet Kérelmező véleményével indokolja mi alapján határozta meg ezen 
műszaki paramétert, és milyen jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy ezt a paramétert mindenáron 
fenn kívánja tartani. A B.Braun cég által gyártott terméken kívül nevezzen meg legalább két 
másik olyan gyártót, ami pontosan 8 F-es mérettel rendelkezik. Felhívnánk Ajánlatkérő 
figyelmét, hogy a piacon lévő legnagyobb centrális kanülök gyártói mint az ARROW; 
BIOSENSOR; SMISCH; BALTON termékei sem felelnek meg Ajánlatkérő fent említett 
kritériumának, ami elég sokatmondó, mivel a fentebb felsorolt cégek fedik le a piac 90%-át.  
Ajánlatkérő egy NYÍLT BESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN CSAK EGY GAZDASÁGI 
SZEREPLŐNEK BIZTOSÍTJA AZ INDULÁS LEHETŐSÉGÉT. 
 
Ajánlatkérő által pontosan meghatározott méret korlátozó, mivel Ajánlatkérő nem alkalmazta a 
közbeszerzési pályázatokban jogszerűen alkalmazandó +- 10%-os eltérés lehetőségét. 
Ajánlatkérő szerint megajánlható ezen termékkel egyenértékű termék is, de ennek lehetőségét 
Ajánlatkérő a kiírt műszaki paraméterek alapján nem teszi lehetővé. Kérelmező határozott 
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álláspontja, hogy a 8 F -es és 8,5 F -es kanül között szakmailag semmiféle szignifikáns 
különbség nincs ami indokolná el nem fogadását. 
Ajánlatkérő ezzel korlátozza a gazdasági szereplők közötti esélyegyenlőséget, egyenlő 
bánásmódot, valamint a versenyt és a közpénzek hatékony elköltését, ami súlyosan jogsértő. 
Ezért ajánlatkérő fenti előírása sérti a Kbt. 2. § (1) bekezdésében foglalt verseny tisztaságát, 
átláthatóságát és nyilvánosságát illetve a Kbt. 2. § (2) bekezdésében foglalt esélyegyenlőség és 
egyenlő bánásmód alapelvét. Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt vegye figyelembe a fent leírtakat és 
módosítsa a kiírást oly módon, hogy valójában lehetővé tehesse más termékek megajánlását, 
tegye lehetővé a közbeszerzésekben alkalmazandó +-10% -os minimum eltérés lehetőségét. 
Ajánlatkérő a döntési folyamatában vegye figyelembe a Kbt. 25. § (1) bekezdését miszerint: Az 
ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az 
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. 
 
Ezzel összhangban a Miniszterelnökség által kibocsátott közlemény szerint az ajánlattétel 
lehetőségét és a piaci verseny érvényesülését megnehezítő alkalmassági követelmények 
alkalmazása helyett a szerződéstervezet megfelelően alapos kidolgozására, a hibás teljesítés vagy 
a teljesítés elmaradása jogkövetkezményeinek kialakítására kell törekednie Ajánlatkérőnek. 
 
Ajánlatkér ő megvizsgálta az előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakat, és azt az alábbi 
indokokra hivatkozással elutasítja: 
 
Az előzetes vitarendezési kérelemben szereplő állítással ellentétben 8 Fr átmérőjű 4 lumennel 
rendelkező centrális vénás katétert a B.Braun cégen kívül több más cég gyárt és forgalmaz. Így 
például az Ameco Medical Industries Amecath termékcsaládjában 4 ilyen átmérőjű kanül is 
szerepel, de 8 Fr átmérőjű 4 lumenű centrális vénás kanült gyárt a KIMAL cég is. Mindkét 
említett gyártó rendelkezik FDA és CE engedéllyel és ISO minősítéssel, európai képviselettel, a 
KIMAL magyarországi forgalmazóval.  
Fentiekre tekintettel Ajánlakérő határozottan visszautasítja Kérelmező azon kijelentését, 
miszerint Ajánlatkérő a nyílt közbeszerzési eljárásban csak egy gazdasági szereplőnek biztosítja 
az indulás lehetőségét valamint Ajánlatkérő műszaki előírása a 21. részben sérti a Kbt. 2. § (1) 
bekezdésében foglalt verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát illetve a Kbt. 2. § (2) 
bekezdésében foglalt esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód alapelvét. 
 
A Kérelmező által említett jogszerű %-os eltérés lehetőségével Ajánlatkérő nem kíván élni az 
alábbi indokolás figyelembevétele miatt: 
 
A Debreceni Egyetem Szívsebészetén 2008 óta 6040 betegen került 8 Fr átmérőjű centrális vénás 
kanül alkalmazásra. Ezen időszakban egyetlen esetben sem tapasztalt a gyártott termékkel 
kapcsolatos minőségi problémát illetve erre visszavezethető szövődményt. Az általunk 
felhasznált centrális vénás katéterek szinte kivétel nélkül nyitott szívműtét kapcsán kerülnek 
behelyezésre, melyek a beteg teljes heparinizációjával (véralvadásuk felfüggesztésével) járnak. 
Ebből adódóan a perioperatív időszakban ezen betegek vérzékenysége fokozott. Minél nagyobb 
átmérőjű a bevezetett kanül, annál nagyobb az érfalon ejtett nyílás és a vérzés veszélye a kanül 
esetleges malpozíciója, illetve annak eltávolítása után. Az ilyen típusú vérzéses szövődmények 
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potenciálisan életveszélyesek, ellátásuk csak sebészi úton, sternotomiás illetve thoracotomiás 
behatolásból lehetséges.  
Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő visszautasítja Kérelmező azon álláspontját miszerint a 8 F -es és 
8,5 F -es kanül között szakmailag semmiféle szignifikáns különbség nincs. 
 
Ajánlatkérő a műszaki tartalom meghatározása során, a betegek érdekeit figyelembe véve 
gondosan és körültekintően járt el. Nem írt elő olyan indokolatlan alkalmassági követelményt, 
ami a piaci verseny érvényesülését megnehezítené. 
 
Fentiek alapján Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatását illetve a javított műszaki specifikációt  
fenntartja, az Ajánlattevő előzetes vitarendezési kérelmét pedig elutasítja. 

 
 
Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét. 
 
 
 
 Debreceni Egyetem 
 Kancellária  
 Jogi Igazgatóság  
 Közbeszerzési Osztály 


