
MŰSZAKI LEÍRÁS 

„DEK-420 Hagyományos egészségügyi textília beszerzése a DEKK részére” tárgyú 

közbeszerzési eljáráshoz 

1. rész – Védőruha 

Sorszám Megnevezés Műszaki paraméterek Mennyiség (db) 

01. orvosi ing fehér 50% pamut 50% poliészter, elől 

gombos, unisex, elől 1 

zsebbel,hőálló gombbal,  140-

150g/m2 720 

02. orvosi nadrág  férfi 80% pamut 20% poliészter, 

fehér , derékpántos,  2 db 

oldalzseb, hőálló gombbal 190-

200g/m2 ( rajmond) 660 

03. orvosi nadrág  női 50% pamut 50% polieszter 

,fehér, hátul gumis  ,elől 

derékpántos, 2 db oldalzseb, 

hőálló gombbal 180g/m2 (noé) 2 400 

04. orvosi köpeny női 50% pamut 50% polieszter, 

fehér, fazonos gallér, bevarrott 

ujjú. 3 db  zseb, hőálló gombbal   

160-170g/m2 (noé) 1 800 

05. orvosi köpeny férfi 80% pamut 20% poliészter, 

fehér,  fazonos gallér, bevarrott 

ujjú, 3 db zseb, hőálló gombbal  

220g/m2 (vali) 1 040 

06. műtős ing színes 50 % pamut 50 % poliészter, V 

nyakkivágással, mellkason egy 

zsebbel,  160-170g/m2 600 

07. műtős ing zöld 100% pamut, kerek nyakkivágás, 

mellkason egy zsebbel,  130-140 

g/m2 (illés) 5 000 

08. műtős nadrág színes 50% pamut 50% poliészter, 

körbe gumis  ,hátul egy zsebbel,  

160-170g/m2 600 

09. műtős nadrág zöld 100% pamut, körbe gumis, hátul 

egy zsebbel,  130-140g/m2 

(illés) 5 300 

10. műtős köpeny zöld 100% pamut, kötős kivitelben, 

vászonszövés,  200g/m2 (ati) 800 

11. tunika fehér 50% pamut 50% poliészter, V 

kivágás, egyenes vonal, oldalt 

felvágott, hőálló gombbal, 3 

zseb 160-170g/m2 (noé) 2 300 

 

A kevertszálas alapanyagból készült textíliák esetében az alapanyag összetétele a kiírásban 

szereplő értékektől maximálisan +/- 5%-os mértékben térhet el. 



Méretek, valamint a megrendelni kívánt darabszám méret szerinti százalékos megosztása 

- orvosi ing, köpeny, nadrág, tunika: 34 – 66 – os méretekben, az alábbi megosztás 

szerint: 

34-es 2%; 36-os 2%; 38-as 9%; 40-es 9%; 42-es 10%; 44-es 10%; 46-os 9%; 48-as 

10%; 50-es 9%; 52-es 9%; 54-es 9%; 56-os 2%; 58-as 2%; 60-as 2%; 62-es 2%; 64-es 

2%; 66-os 2%. 

- műtős ing, műtős nadrág, műtős köpeny: S – XXXXL – ig méretekben, az alábbi 

megosztás szerint: 

S-es 6%; M-es 6%; L-es 25%; XL-es 26%; XXL-es 25%; XXXL-es 6%; XXXXL 6% 

2. rész – Ellátotti és anyagjellegű textíliák 

12. pizsama felső férfi 160 g/m2, tarkán szőtt, csíkos, 2 

zsebes, hőálló gomb 900 

13. pizsama alsó férfi 160 g/m2, tarkán szőtt, csíkos, 

hőálló gomb 900 

14. pizsama felső 

gyerek 

100% pamut,  flanell,  mintás,  

140-150g/m2 200 

15. pizsama alsó gyerek 100% pamut,  flanell,  mintás,  

140-150g/m2 240 

16. törölköző  zöld, 

50x100 cm 

100% pamut, 150-160g/m2  (alex) 

400 

17. törölköző fehér, 

50x100 cm 

100% pamut, darázs szövés, 210-

220 g/m2  3 000 

18. konyharuha, 70x90 

cm 

100% pamut, 190 g/m2, tarkán 

szőtt, színtartó  (lilien) 3 500 

19. paplan 135x190 cm 100% pamut, 90 C-on mosható 

legyen, fehér, töltet súly: 1.100 gr 90 

20. párna 70x90 cm 100% pamut, 90 C-on mosható 

legyen, fehér, töltet súly: 1.000 gr 70 

21. tipegő 100% frottir, ujja nélküli, lábfejes, 

fehér, 200g/m2 1 260 

22. baba ing fehér 100% pamut, vászon, elöl gombos 

150g/m2 1 500 

23. baba ing színes 100% pamut, flanell elöl gombos 

150g/m2 1 000 

24. beteg ing fehér 100% pamut alapanyag, hőálló 

gomb, 140g/m2 panama kötésű 4 400 

25. betegköpeny színes 100% pamut, frottír, hosszú ujjú,  

280g/m2 240 

26. lepedő fehér 

250x140 cm 

50% pamut 50% poliészter, piros 

névbeszövéssel,  150-160 g/m2 5 900 

27. lepedő damaszt, 

barackvirág színű 

250X140 cm 

100% pamut, Dido, , 90 C-on 

mosható,  150 g/m2, hypo-klór 

álló 900 

28. lepedő sárga 

250x140 cm 

100% pamut, vászon, 90 C-on 

mosható, 200 g/m2 hypo-klór álló 200 



29. lepedő zöld 250x140 

cm 

100% pamut alapanyag, 200 

g/m2, vászonszövés (ati) hypo-

klór álló 4 800 

30. lepedő zöld 140x140 

cm 

100% pamut alapanyag, 200 

g/m2, vászonszövés (ati) hypo-

klór álló 2 000 

31. takaróhuzat fehér 

195x140x30 cm 

50% pamut 50% poliészter, piros 

névbeszövéssel, 150-160 g/m2 4 300 

32. takaróhuzat 

damaszt, 

barackvirág színű 

195x140 cm 

100% pamut,  , 90C-on mosható, 

150g/m2, hypo-klór álló (Didó) 

520 

33. takaróhuzat sárga 

195x140 cm 

100% pamut vászon, 90 C-on 

mosható, 200g/m2, hypo-klór álló 160 

34. párnahuzat fehér 

70x90x30 cm 

50% pamut 50% poliészter , piros 

névbeszövéssel, 150-160 g/m2 4 000 

35. párnahuzat damaszt, 

barackvirág színű 

70x90 cm 

100% pamut,  , 90C-on mosható, 

150  g/m2, hypo-klór álló (Didó) 

520 

36. párnahuzat sárga 

70x90 cm 

100%  pamut vászon, 90 C-on 

mosható,  200 g/m2, hypo-klór 

álló 200 

 

A fehér ágyneműbe  DE KK 2016 (a továbbiakban az aktuális évszám)  piros beszövést 

kérünk (színtartó legyen), védőruhát szitázva, egyéb textíliát címkézve kérjük (DE KK 

felirattal)! Az alapanyag kikészítetve,zsugorítva legyen! 

Színtartósság alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a fehér textília a legkisebb mértékben sem veheti 

át a piros beszövés színét. 

A kevertszálas alapanyagból készült textíliák esetében az alapanyag összetétele a kiírásban 

szereplő értékektől maximálisan +/- 5%-os mértékben térhet el! 

Méretek: 

- férfi pizsama alsó, felső: L – XXXL – ig méretekben, az alábbi megoszlás szerint: 

L-es 25; XL-es 25%; XXL-es 25%; XXXL-es 25%. 

- gyerek pizsama alsó, felső: 128 – 152 – ig méretekben, az alábbi megoszlás szerint: 

128-as 20%; 134-es 20%; 140-es 20%; 146-os 20%; 152-es 20%. 

- babaing: 56 – 86 – ig méretekben, az alábbi megoszlás szerint: 

56-os 80%; 62-es 4%; 68-as 4%; 74-es 4%; 80-as 4%; 86-os 4%. 

- tipegő: 50 – 56 – ig méretekben, az alábbi megoszlás szerint: 

50-es 50%; 56-os 50%. 

- beteg ing fehér: 48 – 62 – ig méretekben, az alábbiak szerint: 

48-as 5%; 50-es 25%; 52-es 25%; 54-es 25%; 56-os 5%; 58-as 5%; 60-as 5%; 62-es 

5%. 

- betegköpeny színes: S – XXXL méretekben, az alábbi megoszlás szerint: 

S-es 5%; M-es 25%; L-es 25%; XL-es 25%; XXL-es 10%; XXXL-es 10%. 



3. rész – Egyéb textil 

37. zsák 80x100 cm, 

natúr szín 

100% pamut, 240g/m2 

920 

38. borogató fehér 

90x100 cm 

100%pamut, 140g/m2 

800 

39. borogató zöld 75x75 

cm 

100% pamut, 140g/m2 

1 320 

40. lábzsák fehér 

68x27x32 cm 

100% pamut,  140g/m2, felső 

részénél összehúzási lehetőséggel 800 

41. lábzsák zöld 

68x27x32 cm 

100% pamut, 140g/m2, felső 

részénél összehúzási lehetőséggel 800 

42. haskötő fehér 

127x47 cm 

100% pamut, 200g /m2, 6db 

megkötő, 45cm hosszú 320 

43. lyukas kendő fehér 

90x90 cm 

100% pamut, 140g/m2, közepén 

8 cm átmérőjű, kerek kivágással 240 

44. lyukas kendő zöld 

75x80 cm 

100% pamut 140g/m2 közepén 8 

cm átmérőjű, kerek kivágással 400 

45. terítő flanel 90x90 

cm 

100% pamut, 140g/m2 

1 000 

46. matracvédő huzat 100% frottír, hátul speciális 

védőréteggel 40 

47. párnahuzat kicsi 

60X40 cm 

100% pamutvászon, 140g/m2 

100 

48. abrosz 140x140 cm 100% pamut vászon, tarkán szőtt, 

kockás 1 000 

49. szivacs matrac  

90x190 cm 

N3038-as fehér vászon huzattal 

40 

 

A dokumentációban szereplő minden egyes termékből az ajánlat benyújtásával együtt 2 db 

mintadarabot kérünk benyújtani! A mintadarabokból az egyiket próbamosatásnak vetjük alá, 

amely 10 alkalommal elvégzett fertőtlenítőmosatást (szárítás, gépi vasalás) jelent.   

A próbamosatási eljárás az alábbiak szerint történik: 

„Dr.Pechó Zoltán, Dr.Milassin Márta: TÁJÉKOZTATÓ a fertőtlenítésről (A járványügyi 

gyakorlatban és a betegellátásban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve)” című 

könyv alábbi fejezeteiben leírtak szerint: 

9.1. Fertőtlenítő mosás (129.oldal) 

9.1.1. A fertőtlenítő mosás általános jellemzése (129.oldal) 

 

Az Egyetem részére szolgáltatást nyújtó Textil Tisztító-és Javító Üzem ISO 9001 

Minőségirányítási rendszer szerint vizsgálja a beérkezett mintadarabokat az alábbiak szerint: 

- a mintadarabok bevizsgálása a rajtuk lévő „textil kresz” illetve kezelési utasítás alapján 

- a főbb paraméterek mérése – súly, szélesség, hossz – minden mosás előtt, illetve után 

- mosási folyamatok végrehajtása a fenti hivatkozás szerint 

- jegyzőkönyvet készít az alábbi tartalommal: 



     - hol készült a jkv. 

     - a jkv. tárgya 

     - a megrendelő (Debreceni Egyetem) kérése – 10 alkalommal történő próba mosás 

     - a mosás utáni vizsgálatok eredménye (nyers méret, 1x, stb. mosás utáni méret) 

     - összegző vélemény a megfelelőségről (hiányosságokról). 

Nem felel meg a mintadarab minősége amennyiben a mosatási jegyzőkönyv alapján a 

méretbeli eltérés meghaladja a maximum eltérést, melynek mértéke: +/- 5%. 

Szerződéskötés esetén minden szállítás alkalmával mosatási próbát végeztetünk, amelynek 

eredményéről értesítjük a szállítót. 

Amennyiben a próbamosatás során eltérés mutatkozik a korábbi próbamosatás alkalmával 

megfelelőnek minősített termék és az aktuális szállítmányból próbamosott termék között, a 

szállítmányt Ajánlatkérő visszaküldi a szállító részére. Ezzel egy időben Ajánlatkérő igényt 

tart a szállítmány 3 munkanapon belüli cseréjére.  

Az ajánlatban szereplő minden egyes termékhez „termékleírást” kérünk csatolni, amelynek 

tartalmaznia kell a termék tulajdonságaira vonatkozó pontos, az egyértelmű 

beazonosíthatósághoz szükséges adatokat. A mintadaraboknak meg kell felelniük a 

termékleírásban szereplő adatoknak, amelyek az értékelés során összevetésre kerülnek.     

A cserepótlásba tartozó alábbi sorszámú termékek esetében a megadott éves db-szám 1/5 

részét az évenkénti 5 alkalommal lebonyolított textil selejtezés időpontjában szükséges 

szállítani! Az aktuális időpontokról tájékoztatjuk a szerződést kötő szállítót! A cserepótlásban 

szereplő termékek sorszámai: 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 

 


