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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-409/2016.: Adásvételi 
keretszerződés aneszteziológiai és intenzív terápiás fogyóanyagok beszerzésére a 
DebreceniEgyetem Klinikai Központ részére” tárgyú közbeszerzési eljárásával 
kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás érkezett.  
 
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi válaszokat adja meg a 
Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján:  
 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
K.7.: 
13. rész 81. sor: 
Koraszülött légzőkör……”60 cm párásító összekötőcső”, kérem írják meg, hogy minimum 
vagy maximum 60 cm-re gondoltak.  
   
V.7.: 
Minimum 60 cm a válasz.  
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja. 
 
K.8.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Artériás kanülök – 10. rész – I. csoport – 66. sorszámú tétel: 
A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 50 mm hosszúságú termékre kér ajánlatot.  
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Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más 
paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék 
megajánlása, amelynek hosszúsága 60 mm?  
 
V.8.: 
Nem, mivel artéria radialis szúrásához kell. + 10%-os eltérés elfogadható. Ajánlatkérő a 
Műszaki leírást e tekintetben módosítja. 
 
K.9.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Artériás kanülök – 11. rész – II. csoport – 68. sorszámú tétel: 
A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 160 mm hosszúságú termékre kér ajánlatot. 
Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más 
paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék 
megajánlása, amelynek hosszúsága 150 mm?  
 
V.9.: 
Nem, mivel artéria femorális szúrásához kell. Az anatómiai adottságokból kifolyólag az 1 cm-
es különbség magában hordozza a kicsúszás veszélyét. 
 
K.10.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Artériás kanülök – 11. rész – II. csoport – 69. sorszámú tétel: 
A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 160 mm hosszúságú termékre kér ajánlatot. Elfogadható 
T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében 
a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amelynek 
hosszúsága 150 mm? 
 
V.10.: 
Nem, mivel artéria femorális szúrásához kell. Az anatómiai adottságokból kifolyólag az 1 cm-
es különbség magában hordozza a kicsúszás veszélyét. 
 
K.11.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész – 79. sorszámú 
tétel: 

- Az adott termék műszaki leírása nem tartalmaz a „gáz mintavételi cső” belső 
átmérőjére és hosszára vonatkozóan paramétereket. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy 
szíveskedjen ezen paramétereket megadni.     

- Az adott termékre vonatkozó műszaki leírás tartalmazza az „agent” kifejezést. Kérjük 
T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen az adott szövegkörnyezetben a kifejezés értelmező 
jelentését megadni.  

 
V.11.: 
Hossz: 2,45 m. 
Az „agent” a könnyebb beazonosíthatóság miatt került bele, olyan anyag, ami semmilyen gáz 
átszivárgását nem teszi lehetővé, ezáltal a kilégzési gáz paraméterek pontosabbak.  
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.  
 
K.12.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész – 85. sorszámú 
tétel: 
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Az adott termék leírása alapján, T. Ajánlatkérő sterilizálható maszkrögzítő szalagra kér 
ajánlatot, amelynek alapanyaga szilikon. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint 
egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más paraméterében a műszaki leírásban 
megadott tulajdonságokkal rendelkező termék megajánlása, amelynek alapanyaga 
sterilizálható, de nem szilikon?  
 
V.12.: 
Igen. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.  
 
K.13.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész – 86. sorszámú 
tétel: 
A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 210 cm-es oxigén összekötővel ellátott termékre kér 
ajánlatot. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként 
minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező 
termék megajánlása, amely 180 cm hosszú oxigén összekötővel ellátott?  
 
V.13.: 
Nem, min. 200 cm hosszú összekötővel kell rendelkeznie. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e 
tekintetben módosítja.  
 
K.14.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész – 88. sorszámú 
tétel 
A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 210 cm-es oxigén összekötővel ellátott termékre kér 
ajánlatot. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként 
minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező 
termék megajánlása, amely 180 cm hosszú oxigén összekötővel ellátott?  
 
V.14.: 
Nem, min. 200 cm hosszú összekötővel kell rendelkeznie. 
 
K.15.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész – 89. sorszámú 
tétel: 
A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 210 cm-es oxigén összekötővel ellátott termékre kér 
ajánlatot. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként 
minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező 
termék megajánlása, amely 180 cm hosszú oxigén összekötővel ellátott? 
A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő beépített oxigénkoncentráció szabályozó szeleppel ellátott 
termékre kér ajánlatot. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy az elvárt oxigénkoncentráció mértékét 
százalékban megadni szíveskedjen. 
 
V.15.: 
Nem, min. 200 cm hosszú összekötővel kell rendelkeznie. 
Elvárt oxigénkoncentráció mértéke %-ban: 24%; 26%; 28%; 30%; 35%; 40%; 50%. 
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.  
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K.16.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész – 91. sorszámú 
tétel 
A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 210 cm-es oxigén összekötővel ellátott termékre kér 
ajánlatot. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként 
minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező 
termék megajánlása, amely 180 cm hosszú oxigén összekötő csővel ellátott?  
 
V.16.: 
Nem, min. 200 cm hosszú összekötővel kell rendelkeznie. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e 
tekintetben módosítja.  
 
K.17.: 
A „Műszaki leírás és ártáblázat” dokumentumban a 91. sorszám kétszer szerepel, először az 
Egyéb intenzív terápiás eszközök I. – 13. rész utolsó tételénél, másodszor pedig az Egyéb 
intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész első tételénél. 
Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni, hogy Ajánlattevő ajánlata elkészítése 
során mely tétel esetében alkalmazza a 91. sorszámot, mint hivatkozási számot. 
 
V.17.: 
Valóban két 91. sorszám lett feltüntetve adminisztrációs okokból. A megkülönböztetés miatt 
91/a. és 91/b. pontokra került átnevezésre. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben 
módosítja.  
 
K.18.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 91., 92., 93., 
94., 95. és 96. sorszámú tételek 
A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 210 cm-es oxigén összekötővel ellátott termékekre kér 
ajánlatot. Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként 
minden más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező 
termékek megajánlása, amelyek 180 cm hosszú oxigén összekötő csővel ellátottak?  
 
V.18.: 
Nem, min. 200 cm hosszú összekötővel kell rendelkeznie.  
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.  
 
K.19.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 98. és 99. 
sorszámú tételek 
A „műszaki leírás és ártáblázat” dokumentumban a 98. és 99. sorszámú tételekre T. 
Ajánlatkérő azonos leírást ad meg a „Beszerzésre kerülő áru műszaki követelményei” 
oszlopban, amely tartalmazza a méretre vonatkozó elvárást is – „Méret: 12-36 Ch”. 
Ugyanakkor a 99. tétel esetében a „Beszerzésre kerülő áru megnevezése” oszlopban szerepel 
a CH30 megjelölés is. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen tisztázni, hogy milyen méretű 
termékre/termékekre kér ajánlatot a 98. és 99. sorszámú tételek alatt.  
 

V.19.: 
98. sorszám: Méret: 12-28 Ch; 99. sorszám: Méret: 30-36 Ch 
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja. 
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K.20.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 102. sorszámú 
tétel 
A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő a „Beszerzésre kerülő áru műszaki követelményei” 
oszlopban szerepelteti a következő meghatározást is – „klf méretben”. Kérjük T. Ajánlatkérőt, 
hogy szíveskedjen tisztázni, miszerint a megajánlandó tubusvezető nyársnak alkalmasnak kell 
lennie különféle gyermekméretű tubushoz vagy T. Ajánlatkérő különféle méretű tubusvezető 
nyárs megajánlását kéri. 
Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a tubusvezető nyárs méretére (külső átmérő és hossz) vonatkozó 
elvárásait megadni szíveskedjen.  
 
V.20.: 
2.0-4.5 mm-es endotracheális tubushoz kell alkalmasnak lennie. 
Külső átmérő:   
O.D 1.5 mm  hossz: 350 mm 2.0-2.5mm-es tubushoz 
O.D 2.0 mm  hossz: 400 mm 2.5-3.0mm-es tubushoz 
O.D 2.6 mm hossz: 400 mm 3.0-3.5mm-es tubushoz 
O.D 3.3 mm  hossz: 450 mm 3.5-4.5mm-es tubushoz 
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja. 
 
K.21.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 103. sorszámú 
tétel: 
- A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő a „Beszerzésre kerülő áru műszaki követelményei” 

oszlopban a következő termékleírást adja meg – „Tubusvezető nyárs szilikon fékkel ID 
tubusokhoz”. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen tisztázni, hogy mit ért az „ID 
tubusokhoz” meghatározás alatt. 

- Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a tubusvezető nyárs méretére (külső átmérő és hossz) 
vonatkozó elvárásait megadni szíveskedjen.  

 
V.21.: 
- Az „ID TUBUSOKHOZ” megfogalmazás törlésre került a Műszaki leírásban.  
- Tubusvezető nyárs mérete: 450 mm hosszú 5.0-6.5 mm-es tubushoz 
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja. 
 
K.22.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 104. sorszámú 
tétel: 
Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a tubusvezető nyárs méretére (külső átmérő és hossz) vonatkozó 
elvárásait megadni szíveskedjen.  
 
V.22.: 
450 mm hosszú 4.3 mm O.D 4.5-6.0 mm-es tubushoz 
500 mm hosszú 5.6 mm O.D 6.0 mm-től felfelé. 
 
K.23.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 105. sorszámú 
tétel: 
Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy a tubusvezető nyárs méretére (külső átmérő és hossz) vonatkozó 
elvárásait megadni szíveskedjen.  



DEK-409/2016.  3. sz. kiegészítı tájékoztatás, tájékoztatás Mőszaki leírás módosításáról 

  6. / 12 oldal 

 

V.23.: 
Külső átmérő: 
O.D 2.0 mm  hossz: 400 mm 2.5-3.0mm-es tubushoz 
O.D 2.6 mm  hossz: 400 mm 3.0-3.5mm-es tubushoz 
O.D 3.3 mm hossz: 450 mm 3.5-4.5mm-es tubushoz 
 
K.24.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök II. – 14. rész – 102., 103., 
104., 105. sorszámú tételek: 
T. Ajánlatkérő mind a négy fentiekben felsorolt sorszám alatt tubusvezető nyárs eszközre kér 
ajánlatot. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy részletesen specifikálni szíveskedjen azon műszaki 
paramétereket, amelyekben az egyes sorszám alatt megjelölt termékek eltérnek egymástól, 
elősegítve ezzel Ajánlattevők számára a megfelelő szakmai ajánlat elkészítését.  
 

V.24.: 
Lásd K.20-K.23. kérdésekre adott válaszokat. 
 
K.25.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök III. – 15. rész – 110., 111. és 
112. sorszámú tételek 
Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megerősíteni, miszerint a Heidelberger összekötők 
alatt, olyan termékekre gondol, amelyeknek belső átmérője 2,5 mm. 
 
V.25.: 
A belső átmérő 3.0 x 4.1 mm legyen.  
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja. 
 
K.26.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök III. – 15. rész – 110. 
sorszámú tétel: 
A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 30 cm hosszúságú termékre kér ajánlatot.  
Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden más 
paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék 
megajánlása, amelynek hosszúsága 25 cm?  
 
V.27.: 
Nem. 
 
K.27.: 
Műszaki leírás és ártáblázat – Egyéb intenzív terápiás eszközök III. – 15. rész – 113. 
sorszámú tétel: 

- Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy szíveskedjen megadni, miszerint az adott tétel 
vonatkozásában 1,0 mm vagy 1,5 mm vagy 2,5 mm belső átmérőjű termékre kér 
ajánlatot. 

- A műszaki leírásban T. Ajánlatkérő 140 cm hosszúságú termékre kér ajánlatot.  
Elfogadható T. Ajánlatkérő számára, mint egyenértékű teljesítés, az egyébként minden 
más paraméterében a műszaki leírásban megadott tulajdonságokkal rendelkező termék 
megajánlása, amelynek hosszúsága 150 cm?  
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V.27.: 
- A belső átmérő 3.0 x 4.1 mm legyen.  
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja. 
- Elvárás a 104 cm hossz. 
 
K.28.: 
6. rész vonatkozásában: 
24. FILTER 

BAKTER/VÍRUS 
GYEREK 

Kombinált hő- és páracserélő Baktérium- és vírusfilter, 
elektrosztatikus 24 órás filter, gáz mintavételi porttal, 15mm M és 
15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatásfok: 99,9999%; holttér: 
20ml; súly:16g; ellenállás: (60l/perc) 1,9 cmH2O 

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: súly: 16g.) meg a szakmai 
elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról. Álláspontunk szerint a 
tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték 
meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg 
a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az 
értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek 
figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max.18g súlyú, 
99,999% szűrési hatékonyságú, max. 25 ml-es holtterű HME filtert VAGY max. 23g súlyú, 
99,999% szűrési hatékonyságú, max. 30 ml holtterű filtert HME nélkül? Amennyiben nem, 
úgy kérjük szakmai indoklásukat. 
 
V.28.: 
Elfogadható a max. 18 g súlyú filter. Orvos-szakmai indokok alapján ragaszkodunk a 
99,9999% effektivitású szűréshez, mivel a gyermekeknél a baktérium/vírus védelem kiemelt 
fontosságú. Ennél jobb szűrési effektivitású terméket elfogadunk. A műszaki specifikációban 
lévő 20 ml-es holttérhez ragaszkodunk, mivel gyermek lélegeztetés esetén a holtteret minél 
alacsonyabb szinten kell tartani. A kiírt 20 ml-nél kedvezőbb holtterű filter megajánlható, de 
az Ajánlattevő által javasolt termék több, mint 20 ill. 50 %-kal rosszabb paraméterű. 
A HME funkció megléte nem kizáró ok. 
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja. 
 
K.29.: 
6. rész vonatkozásában: 

25. FILTER PEDIÁTRIAI 
15mm+COPORT HME 

Kombinált hő- és páracserélő, baktérium- és vírusfilter; 
elektrosztatikus 24 órás filter, gáz mintavételi porttal, 15mm M és 
15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatásfok: 99,9999%; holttér: 
13ml; súly:14,5g;áramlási térfogat:50-250ml; ellenállás: (20l/perc) 1,4 
cmH2O. Páratartási képesség: 30mg H2O/L Vt100 

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: holttér: 13 ml.) meg a szakmai 
elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról. Álláspontunk szerint a 
tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték 
meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg 
a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az 
értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek 
figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max. 18g súlyú, 
99,999% szűrési hatékonyságú, max. 25ml holtterű, a beszerzendőnél szakmailag kívánatos 
magasabb, legalább 38,2 mg H2O/L páratartási képességgel rendelkező terméket VAGY max. 
9 g súlyú, 99,9% szűrési hatékonyságú, max. 10 ml holtterű, és a beszerzendőnél szakmailag 
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kívánatos magasabb, legalább 37,6 mg H2O/L páratartási képességgel rendelkező filtert? 
Amennyiben nem, úgy kérjük szakmai indoklásukat. 
 
 
V.29.: 
Elfogadható a max. 16 g súlyú filter. Orvos-szakmai indokok alapján ragaszkodunk a 
99,9999% effektivitású szűréshez, mivel a gyermekeknél a baktérium/vírus védelem kiemelt 
fontosságú. Ennél jobb szűrési effektivitású terméket elfogadunk. A műszaki specifikációban 
lévő 13 ml-es holttérhez ragaszkodunk, mivel gyermek lélegeztetés esetén a holtteret minél 
alacsonyabb szinten kell tartani. A kiírt 13 ml-nél kedvezőbb holtterű filter megajánlható, de 
az Ajánlattevő által javasolt termék közel 100 %-kal rosszabb paraméterű.  
Magasabb páratartási képességgel bíró termék megajánlható. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e 
tekintetben módosítja. 
 
K.30.: 
6. rész vonatkozásában: 
26. HEPA FILTER 

PORTTAL HME 
Kombinált hő- és páracserélő, baktérium- és vírusfilter; mechanikus  
24 órás HEPA filter, gáz mintavételi porttal, 15mm M és 15/22mm 
F/M csatlakozók; szűrési hatásfok: 99,9999%; holttér: 80ml; 
súly:80g; ellenállás: (60l/perc) 2,8 cmH2O. Páratartási képesség: 
28mg H2O/L Vt500 

 
Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: holttér: 80 ml.) meg a szakmai 
elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról.  Álláspontunk szerint a 
tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték 
meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg 
a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az 
értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek 
figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max.40g súlyú, 
99,9999% szűrési hatékonyságú, max.55ml holtterű, és a beszerzendőnél szakmailag 
kívánatos, magasabb, legalább 34,2 mg H2O/L páratartási képességgel rendelkező HEPA 
filtert? Amennyiben nem, úgy kérjük szakmai indoklásukat. 
 
V.30.: 
Mivel műszaki tartalomban minden szempontból magasabb tudású filter megajánlható, 
elfogadjuk. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja. 
 
K.31.: 
6. rész vonatkozásában: 

27. FILTER 
BAKTER/VÍRUS 
STERIL 

Kombinált hő- és páracserélő Baktérium- és vírusfilter; 
elektrosztatikus  24 órás filter, gáz mintavételi porttal, 15mm M és 
15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatásfok: 99,999%; holttér: 26ml; 
súly:22g; ellenállás: (60l/perc) 1,6 cmH2O 

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: súly: 22g.) meg a szakmai 
elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról.  Álláspontunk szerint a 
tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték 
meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg 
a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az 
értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek 
figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max.18g súlyú, 
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99,999% szűrési hatékonyságú, max.25ml holtterű HME filtert, egyesével klinikai tisztán 
csomagolva? Amennyiben nem, úgy kérjük szakmai indoklásukat. 
 
V.31.: 
Mivel műszaki tartalomban minden szempontból magasabb tudású filter, megajánlható abban 
az esetben, ha steril.  
 
K.32.: 
6. rész vonatkozásában: 

28. FILTER 
BAKTER/VÍRUS  

Kombinált hő- és páracserélő Baktérium- és vírusfilter; 
elektrosztatikus  24 órás filter, gáz mintavételi porttal, 15mm M és 
15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatásfok: 99,9999%; holttér: 
26ml; súly:22g; ellenállás: (60l/perc) 1,6 cmH2O 

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: súly: 22g.) meg a szakmai 
elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról.  Álláspontunk szerint a 
tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték 
meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg 
a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az 
értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek 
figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max.18g súlyú, 
99,999% szűrési hatékonyságú, max.25ml holtterű , HME filtert VAGY max.23g súlyú, 
99,999% szűrési hatékonyságú, max.30ml holtterű filtert HME nélkül? Amennyiben nem, úgy 
kérjük szakmai indoklásukat. 
 
V.32.: 
A 18 g súlyú termék elfogadható. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja. 
Ragaszkodunk a 99,9999% szűrési effektivitáshoz. Ennél kedvezőbb érték megajánlható. 
 
K.33.: 
6. rész vonatkozásában: 

29. FILTER 
BAKTER/VÍRUS HME 

Kombinált hő- és páracserélő, baktérium- és vírusfilter; 
elektrosztatikus  24 órás filter, gáz mintavételi porttal, 15mm M és 
15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatásfok: 99,9999%; holttér: 
35ml; súly:31g; ellenállás: (60l/perc) 1,8 cmH2O; TV:150-1000ml. 
Páratartási képesség: 30mg H2O/L Vt750 

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: holttér: 35ml.) meg a szakmai 
elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról.  Álláspontunk szerint a 
tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték 
meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg 
a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az 
értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek 
figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max.18g súlyú, 
99,999% szűrési hatékonyságú, max.25ml holtterű, és a  szakmailag kívánatos magasabb, 
legalább 38,2 mg H2O/L  páratartási képességgel rendelkező terméket VAGY max.28g súlyú, 
99,999% szűrési hatékonyságú, max.55ml holtterű, és magasabb, legalább 38,2 mg H2O/L  
páratartási képességgel rendelkező HME filtert VAGY max40g súlyú, 99,9999% szűrési 
hatékonyságú, max.55ml holtterű, és a szakmailag kívánatos, magasabb, legalább 34,2 mg 
H2O/L páratartási képességgel rendelkező HEPA filtert? 
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V.33.: 
31 g-nál kisebb súlyú, 35 ml-nél kisebb holtterű és 30 mg H2O/L páratartású képességgel 
rendelkező terméket elfogadunk, de a szűrési effektivitás esetében ragaszkodunk a 99,9999%, 
vagy ennél magasabb hatékonyságú filterhez. 
Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja. 
 
K.34.: 
6. rész vonatkozásában: 

30. FILTER 
BAKTER/VÍRUS 
KICSI 

Kombinált hő- és páracserélő Baktérium- és vírusfilter; 
elektrosztatikus  24 órás filter, gáz mintavételi porttal, 16mm M és 
15/22mm F/M csatlakozók; szűrési hatásfok: 99,9999%; holttér: 
21ml; súly:15g; ellenállás: (60l/perc) 1,9cmH2O 

Ajánlatkérő konkrét számokkal és nem tartományban adja (pl.: súly: 15g.) meg a szakmai 
elvárásait, valamint lemond a szakmailag kívánatos HME funkcióról.  Álláspontunk szerint a 
tartományalapú meghatározás lehet egyedül az elfogadható, hiszen konkrét érték 
meghatározása versenykorlátozó. Versenykorlátozó, hiszen az és csakis az a termék felel meg 
a szakmai követelményeknek, mely termék minden paraméterében pontosan tudja azokat az 
értékeket, melyeket ajánlattevő megkövetel és attól semmilyen mértékben el nem tér. Ennek 
figyelembe vételével kérjük Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy elfogad-e max.18g súlyú, 
99,999% szűrési hatékonyságú, max.25 ml-es holtterű HME filtert VAGY max.23g súlyú, 
99,999% szűrési hatékonyságú, max.30 ml holtterű filtert HME nélkül? Amennyiben nem, úgy 
kérjük szakmai indoklásukat. 
 
V.34.: 
Súlyra max. + 10%-os eltérés akceptálható. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben 
módosítja.  
Ragaszkodunk a 99,9999%-os szűrési hatékonysághoz. A több, mint +10%-kal nagyobb 
holtterű filtert nem fogadunk el. 
 
K.35.: 
6. rész vonatkozásában: 

32. 
MŰORR TOK + 
OXIGÉNCSŐ Oxygén csatlakozó műorrhoz 

Kérjük a megnevezés és a műszaki követelmény között fennálló ellentmondás feloldását, 
miszerint a megnevezésben szerepel a műorr-tok, azonban a műszaki követelményben csak az 
oxigén csatlakozó szerepel. Azaz ajánlatkérő elfogad-e olyan műorr rendszert, melyhez nem 
kell tok, így elegendő az oxigén csatlakozót szállítani? 
 
V.35.: 
Műszaki specifikáció a következők szerint módosítva: műorr tartó tok egybeépített oxygén 
csővel, a disztális végén univerzális tölcséres csatlakozással. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e 
tekintetben módosítja.  
Igen, elfogadható olyan műorr rendszer, melyhez nem kell tok, így elegendő az oxigén 
csatlakozót szállítani. 
 
K.36.: 
8. rész: Centrális vénás kanülok (CVC) egyszerű és speciális I. csoport:  
51. tétel: A Beszerzésre kerülő áru műszaki követelménye a következő: Katéter átmérő 4F/1,4. 
Katéterhossz 15 cm, belső átmérő 18G  
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Kérdés: jól értelmezzük tisztelt Ajánlatkérő, hogy a műszaki követelménynek megfelelően 
helyesen "CVC 1 lumen 18G/15 cm" megnevezésű terméket kíván beszerezni? 
Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hozza összhangba a Beszerzésre kerülő áru megnevezését a 
műszaki követelményben szereplő paraméterekkel.  
 
V.36.: 
Igen, 18G/15 cm. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.  
 
K.37.: 
52. tétel: A Beszerzésre kerülő áru műszaki követelménye a következő: Katéter átmérő 5F/1,7. 
Katéterhossz 15 cm, belső átmérő 16G  
Kérdés: jól értelmezzük tisztelt Ajánlatkérő, hogy a műszaki követelménynek megfelelően 
helyesen "CVC 1 lumen 16G/15 cm" megnevezésű terméket kíván beszerezni? 
Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hozza összhangba a Beszerzésre kerülő áru megnevezését a 
műszaki követelményben szereplő paraméterekkel.  
 
V.37.: 
Igen, 16G/15 cm. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.  
 
K.38.: 
56. tétel: A Beszerzésre kerülő áru műszaki követelménye a következő: Katéter átmérő12F 4. 
Katéterhossz 15 cm, belső átmérő 16G/12G /12 G 
Kérdés: jól értelmezzük tisztelt Ajánlatkérő, hogy a műszaki követelménynek megfelelően 
helyesen "CVC 3 lumen 12F/15 cm HF" megnevezésű terméket kíván beszerezni? 
Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hozza összhangba a Beszerzésre kerülő áru megnevezését a 
műszaki követelményben szereplő paraméterekkel.  
 
V.38.: 
Igen, 12F/15 cm. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja. 
 
K.39.: 
57. tétel: A Beszerzésre kerülő áru műszaki követelménye a következő: Katéter átmérő 7F2,4. 
Katéterhossz 15 cm, belső átmérő 16G/16G 
Kérdés 4: jól értelmezzük tisztelt Ajánlatkérő, hogy a műszaki követelménynek megfelelően 
helyesen "CVC 2 lumen 7F/15 cm + bevonat" megnevezésű terméket kíván beszerezni? 
Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hozza összhangba a Beszerzésre kerülő áru megnevezését a 
műszaki követelményben szereplő paraméterekkel.  
Kérdés: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő az 57. tétel esetében a 20 cm-es bevonatú katéter 
megajánlását?  
 
V.39.: 
Igen, elfogadjuk. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.  
 
K.40.: 
15. rész: Egyéb intenzív terápiás eszközök III. 
110. tétel: ÖSSZEKÖTŐ HEIDELBERGER 30 cm 
Kérdés: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő a 4 bar nyomás helyett 2 bar-ig  nyomásrezisztens 
termék megajánlását, tekintettel arra, hogy az infúziós terápiában használatos szerelékek, 
infúziós összekötők nyomásállóságával szembeni elvárás gyakorisága 2 bar. 
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V.40.: 
Igen, elfogadjuk. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.  
 
K.41.: 
111. tétel: ÖSSZEKÖTŐ HEIDELBERGER 75CM              
Kérdés: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő a 4 bar nyomás helyett 2 bar-ig  nyomásrezisztens 
termék megajánlását, tekintettel arra, hogy az infúziós terápiában használatos szerelékek, 
infúziós összekötők nyomásállóságával szembeni elvárás gyakorisága 2 bar. 
 
V.41.: 
Igen, elfogadjuk.  Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.  
 
K.42.: 
112. tétel: ÖSSZEKÖTŐ HEIDELBERGER 100 CM 
Kérdés: elfogadja-e tisztelt Ajánlatkérő a 4 bar nyomás helyett 2 bar-ig  nyomásrezisztens 
termék megajánlását, tekintettel arra, hogy az infúziós terápiában használatos szerelékek, 
infúziós összekötők nyomásállóságával szembeni elvárás gyakorisága 2 bar. 
 
V.42.: 
Igen, elfogadjuk. Ajánlatkérő a Műszaki leírást e tekintetben módosítja.  
 
 
 
Ajánlatkérő tájékoztatja az Érdeklőd Gazdasági Szereplőket, hogy a kiegészítő tájékoztatással 
egyidejűleg a Műszaki leírást is módosítja. A módosított Műszaki leírás az ajánlati 
felhívásban megadott internetes elérhetőségről is letölthető.  
 
Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét az ajánlat összeállítása során. 
 
 
 
 Debreceni Egyetem 
 Kancellária  
 Jogi Igazgatóság  
 Közbeszerzési Osztály 


