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Tisztelt Gazdasági Szereplők! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Debreceni Egyetem „DEK-325/2016.: Laboratóriumi 
reagensek szállítása az Ajánlatkérő saját tulajdonában lévő laborkészülékekhez, egyes 
részajánlati körök esetén a szükséges laborkészülékek térítésmentes használatba adásával 
együtt” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban Ajánlatkérőhöz kiegészítő tájékoztatás 
kérések érkeztek.  
 
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi választ adja a Kbt. 56. § (2) 
bekezdése alapján:  
 
 

Kiegészítő tájékoztatás 
 
 
K.100.: 
Kérjük szíves tájékoztatásukat, hogy a 2.9.: Allergia részben szereplő vizsgálatok elvégzéséhez 
szükséges kiegészítőket (Reagensek, fogyóanyagok) milyen módon adjuk meg? 
Elfogadható-e Ajánlatkérő számára, ha a vizsgálatokhoz szükséges kiegészítőket a táblázat aljára 
történő plusz sorok beszúrásával ajánljuk meg?  
 
V.100.: 
A táblázat sorainak száma nem változtatható. Kérjük, hogy a fogyóanyagok árát építsék be 
minden vizsgálat költségébe és ott jelenjen meg. 
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K.101.: 
A Tételes ártáblázat_1_4_LMI 3.2. tételcsoport: Áramlási citometriai vizsgálatok Navios 
műszeren elnevezésű lapján 17. sor J oszlopában feltüntetett paramétereknek megfelelő termék 
27%-os ÁFA kulccsal értékesíthető a táblázatban eredetileg megadott 5% helyett. 

Antitest Fluoro-króm Clone 

Kisze-

relés db/év 

ml / 

év 

ÁFA 

mértéke 

%-ban 

Helyes 

ÁFA 

mértéke 

%-ban 

IgG2a/IgG1 FITC/PE 

7T4-1F5  

679.1Mc7 1 ml 5 5 5 

 

27 

Kérjük megerősíteni, hogy a fentiekben jelzett változástatásokkal (5% ÁFA helyett 27% ÁFA) a 
táblázat kitölthető. 
 
V.101.: 
Az IgG2a/IgG1 termék ÁFÁ-ja valóban 27 %, úgyhogy a %-kulcs javítható. 
A 27 %-os áfa-kulccsal a táblázat kitölthető. Ajánlatkérő e tekintetben az ártáblázatot 
módosította. 
 
K.102.: 
A Tételes ártáblázat_1_4_LMI 3.2. tételcsoport: Áramlási citometriai vizsgálatok Navios 
műszeren elnevezésű lapján az alábbi sorokban elírást tapasztaltunk: a J4.119 clone-ok (termék) 
nem létezik, helyette J3-119 termék létezik: 

Antitest Fluorokróm Clone 

Helyes 

Clone Kiszerelés db/év ml/év 

ÁFA 

mértéke %-

ban 

CD19 PE J4.119 J3-119 2 ml 4 8 5 

CD19 PC5 J4.119 J3-119 1 ml 1 1 5 

Kérjük megerősíteni, hogy a fentiekben jelzett változástatásokkal (J4.119 helyett J3-119) a 
táblázat kitölthető. 
 
V.102.: 
A CD19PC5 és CD19PE termékek clon-ja valóban J3-119. Régebben viszont J4-119 volt, 
Ajánlatkérő ezért szerepeltette ezt a kódot. Elfogadható a változtatás, Ajánlatkérő e tekintetben 
az ártáblázatot módosította. 
 
K.103.: 
76. rész: 6.21. Táptalaj alap  
Az ajánlati dokumentáció Tételes ártáblázat_6_Mikrobiológia.xls nevű file - 6.21. Táptalaj alap 
nevű lapja az alábbiakat tartalmazza: 

Részek Megnevezés db petricsésze 

1.  Clostridium diff agar base  500g 6 
2.  Columbia agar base 10kg 3 
3.  Sabouraud dextrose agar  25kg 1 
4.  Eosin methylene blue agar 10kg 3 
5.  Brain heart infusion broth 1000g 5 
6.  Clostridium diff supplement 10 10 
7.  SCHAEDLER AGAR 5kg 6 
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8.  CHROMID CPS AGAR 100lemezes 10 
9.  MRSA szelektív táptalaj  10 
10. Campylobacter Blood Free Medium (mCCDA) 500g 6 

11. 
CEFOPERAZONE,TEICOPLANIN, 
AMPHOTERICIN supplement 

10 

 
Ajánlatkérő a 76. rész: 6.21. Táptalaj alap 1., 2., 3., 4., 5., 7., 10. számú részeiben/tételeiben 
előírta a termékek kiszerelését.  
Kérdésünk, hogy egyenértékű terméknek számít-e, ha pl. a „Columbia agar base 10kg” helyett 
Ajánlattevő „Columbia agar alap, 2 db * 5kg” terméket ajánl meg,  
vagyis Ajánlattevő megfelelhet-e akként, hogy az előírt kiszerelést kisebb mennyiséggel kívánja 
megajánlani, de amely összességében viszont megfelel az előírt kiszerelésnek.  
Amennyiben Ajánlatkérő elfogadja, kérjük Ajánlatkérő szíves tájékoztatását, hogy ebben az 
esetben milyen módon kerüljön ez megjelölésre a költségvetésben. 
 
V.103.: 
Ajánlatkérő elfogadja az ajánlatot ilyen módon is. Ebben az esetben ezt kérjük egyértelműen 
jelölni a táblázatban. 
 
K.104.: 
6.15. tételcsoport: 

• A korongoknál nincsen feltűntetve a kívánt hatóanyag tartalom. Kérjük, ezt pótolják és 
pontosan adják meg mekkora hatóanyag tartalmú korongokra van szükség. 

• Az Amikacin, az Ampicillin, a Gentamycin és a Vancomycin többször szerepel, eltérő 
vizsgálati számokkal, kérjük, adják meg ennek az okát. 

• A megadandó ár a kiszerelésenkénti, vagy darabonkénti árat jelöli? 
• A kiszerelés oszlopban szereplő számok a legkisebb kiszerelési egységet jelölik? Mivel a 

piacon szinte csak 50 darabos fiolákban szerezhető be, ráadásul felhasználói szempontból 
irreleváns a termék kiszerelése, ezért véleményünk szerint ez a pont kizáró, 
versenykorlátozó. Kérjük, módosítani a kívánt kiszerelést 250 darabosra, vagy kérjük a 
korlátozás mellőzését. 

 
V.104.: 
Ajánlatkérő a 6.15. tételcsoportban felsorolt tételeket a 2. sz. módosításban módosította, melyben 
már megjelölésre került a hatóanyag, a többször szereplő tételek pedig kihúzásra kerültek. (A 
módosítások piros színnel kerültek megjelölésre.) 
Ajánlatkérő elfogad más kiszerelést is. A vizsgálatszámra kérjük kiszámolni a szükséges 
mennyiséget. 
 
K.105.: 
6.22. tételcsoport: Az első tétel esetében egy egyszerű Müller-Hinton agar + lóvér, vagy az 
EUCAST szerinti NAD-dal is dúsított változatra lenne a beszerezni kívánt? 
 
V.105.: 
Az EUCAST szerinti NAD-dal dúsított változatra kérünk ajánlatot. 
 
K.106.: 
6.21. tételcsoport:  
Nem egyértelmű a tételek mennyiségének meghatározása. A harmadik oszlop felirata db 
petricsésze, miközben az 1,2,3,4,5,7,10 tételnél tömegegység, a 6. számú tételnél egy dimenzió 
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nélküli 10-es szám szerepel, a 9. tétel pedig mennyiség megadása nélküli. Kérjük pontosítani, 
hogy az egyes sorokban milyen mennyiségű terméket kívánnak beszerezni. 
 
V.106.: 
Ajánlatkérő a 6.21. tételcsoportot a 2. sz. módosításban módosította, melyben a mértékegységek 
már megadásra kerültek. 
 
K.107.: 
36. rész: 4.11. Vegyes reagensek, fogyóanyagok (HLA-DQ2/DQ8) 
Ajánlatkérő a bírálati szempontokkal kiegészített műszaki leírás, feltételek 2. pontjában előírja, 
hogy „A pályázónak magyarországi szakszervizzel, kiképzett és szerviz jogosultsággal 
rendelkező szakemberrel kell rendelkeznie.” Az 1. számú kiegészítő tájékoztatás alapján a 
nevezett készülék egy 2720 Thermal Cycler típusú PCR készülék. 
Tekintettel arra, hogy kizárólag a PCR készüléket forgalmazó cég kiképzett szakembere jogosult 
a magyarországi szakszerviz szolgálatot ellátni, részünkről az érintett készülék szervizelése nem 
kivitelezhető, cégünk kizárólag a nevezett vegyszereket, fogyóanyagokat forgalmazza és 
biztosítja a pályázati feltételek szerint. PCR készülékek forgalmazásával, szervizével nem 
foglalkozunk. 
Kérjük Ajánlatkérőt, hogy módosítsa a dokumentációt a 36. rész vonatkozásában és törölje a 2. 
pontban szereplő feltételt.  
 
V.107.: 
Ajánlatkérő a 36. résznél (4.12-es, HLA-DQ2/DQ8) törli a 2-es pontot („A pályázónak 
magyarországi szakszervízzel, kiképzett és szervíz jogosultsággal rendelkező szakemberrel kell 
rendelkeznie”). A módosítás az 5. sz. felhívás módosítással került megjelölésre.  
 
K.108.: 
65. rész: 6.10. Valós idejű pcr közepes volumenű mérési sorozatokban 
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy magyarországi hivatalos és kizárólagos szervizképviselete 
csak a kérdésfeltevő gazdasági szereplőnek van a QIAcube készülékre.  
Amennyiben a szóban forgó QIAcube készülékek nem a QIAGEN által gyártott, a kérdésfeltevő 
gazdasági szereplő által forgalmazott reagensekkel kerülnek használatba, úgy a kérdésfeltevő 
gazdasági szereplő nem vállal felelősséget a készülékek esetleges meghibásodásáért és a 
felmerülő szervizelést sem tudja biztosítani. 
Amennyiben a fenti készüléken szerviz probléma merül fel, úgy azt kizárólag – mint a QIAGEN 
készülékek kizárólagos szerviz képviselete – a kérdésfeltevő gazdasági szereplő szerviz 
specialistái szervizelhetik / javíthatják, akik a gyártói szerviz továbbképzésen megszerzett 
képesítéssel és az ezt bizonyító oklevéllel rendelkeznek (melléklet). 
A QIAamp DNA Blood Mini Kit, QIAamp Viral RNA Mini Kit, Dneasy Blood & Tissue Mini 
Kit, QIAquick Gel Extraction Kit-ek esetében költséghatékony szilika membrán alapú kit-ekről 
beszélünk. Ezeket csak a QIAcube izoláló készüléken lehet automatizálni és ezzel gazdaságilag 
nem egyenértékű egy költséges mágneses alapú izolálás plusz egy extra készülék. 
A diagnosztikában elengedhetetlen, hogy kvantitatív, konkrét kópiaszámot adó eredményeket 
tudjunk produkálni. A kiírásban nem szerepel, hogy a kit-eknek kvantitatívaknak kell lenniük, 
szeretnénk felhívni a figyelmet erre a lényeges kritériumra. Továbbá kérnénk javasolni, hogy a 
HSV-1/2 PCR Kit CE IVD esetében is, - mint legnagyobb várható éves fogyású kit - 
megajánlható legyen 96-os kiszerelés is. 
A kiírásban a végtérfogat megjelölése a következő módon történt “A reakciók 50 ml 
végtérfogatban történjenek.” Kérnénk ennek is a tisztázását, vagy hibás kiírás esetén a 
végtérfogat javítását. 
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Végül: a diagnosztikai kitek viszonylatában célszerű meghatározni egy elvárt detektálási 
küszöbértéket (LOD), amely a kit érzékenységét jellemzi illetve egy lineáris tartományt ahol a 
kit-ben lévő kvantitatív standardok alapján precízen meghatározható a vírus titer (kópiaszám). 
Ennek hiányában, szerintünk a kiírás nem elég részletes, ahhoz hogy a megfelelő minőségű 
reagensek összevethetők legyenek, így kérjük az Ajánlatkérőt legyen szíves a kiírás 65. rész: 
6.10. szakaszának átgondolását, a tenderben való megjelenéssel kapcsolatban. 
 
V.108.: 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 65. eljárási rész (6.10.: valós idejű pcr közepes 
volumentű mérési sorozatokban) törlésre került. 
 
 

Ajánlati felhívás módosítása 
 

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő az ajánlati 
felhívás módosításáról hirdetményt adott fel.  
Az ajánlati felhívás módosításával az eljárás ajánlattételi határideje is meghosszabbításra került.  
 
A módosított ajánlattételi határidő: 2017. április 28. 11.00 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 


